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Ú V O D N Í

K O M E N T Á Ř

Milí čtenáři, 

pomalu nevěřím tomu, jak čas letí, ale tentokrát vás vítám již u

třetího čísla tohoto školního roku. Pololetní prázdniny jsou za

námi a s  nimi, jak to vypadá, i sníh. Přestože je ale tohle

všechno pryč, my vám přinášíme něco nového. 

Tentokrát se jedná o komiks s tematikou naší maturitní četby,

kterým se můžete pokochat na poslední stránce. Chtěli jsme,

aby zavření časopisu ve vás zanechalo ještě něco navíc a to se,

troufám si říct, studentkám primy více než povedlo. Zkrátka,

posuďte sami. 

Články našich stálých rubrik už čekají na přečtení. Konkrétně

musím doporučit rubriku Pozoruhodných sportovních

okamžiků, při kterých se nejednomu čtenáři zatají dech. To, co

se může odehrát na poli sportu, je i pro sportovní nenadšence

častokrát překvapením. 

Navzdory faktu, že situace na Ukrajině stále neutichá, vám

popřeji, abyste se odreagovali alespoň tímto čtením. Myslím, že

je fajn si od aktuálního dění dát na chvíli pokoj.  

Michal Králík 

Šéfredaktor školního časopisu 
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AKTUALITY ZE
ŠKOLY

PYŽAMOVÝ DEN 

BESEDA S GENERÁLEM
PETREM PAVLEM 

AUTOŘI: ANNA MCMENAMIN I.A, PETR KLOC VI.A

Dne 2.února byl uspořádán neobvyklý den,
kdy měli studenti i profesoři příležitost si vzít

do školy pyžamo, župan či overál. Věřím, že si
každý z tohoto dne odnesl vynikající zážitek. 

LYŽARSKÝ KURZ ˇ
Několik tříd se v lednu
vydalo na pět dní na

lyžařský kurz. Celý týden
měli studenti krásné počasí
a v kombinaci se skvělými

skiareály se dle Filipa
Němčanského(4.A) kurz

velmi podařil. 

Ve středu 26.ledna byla připravena
přednáška s Petrem Pavlem. Petr Pavel je
český voják a bývalý armádní generál

Armády ČR ve výslužbě. V letech 2015 – 2018
byl předsedou vojenského výboru NATO.

V současnosti se jeho jméno skloňuje
obzvlášť v souvislosti s příští volbou

prezidenta. Přednáška se týkala fungování
NATO a mezinárodní bezpečnostní situace,

především krize mezi Ukrajinou a Ruskem. S
panem Pavlem jsme dokonce chystali do
našeho časopisu rozhovor, kvůli kterému
jsme se mu později také ozvali a zaslali
otázky. Bohužel nám však z důvodu své
časové vytíženosti kvůli válce na Ukrajině

neodpověděl.  

PREDNÁŠKA O GEODÉZII ˇ
V pondělí 28. února se uskutečnila

přednáška pro vyšší ročníky gymnázia o
geodézii. Pan inženýr Stolbenko přednášel o
práci geodetů a i o přístrojích, které při své

práci používají. Studenti měli možnost si
vyzkoušet některé z přístrojů, např. jeden ze

základních přístrojů geodeta – totální
stanice. 

MATURITNÍ PLES 
Dne 26. března se bude konat

společenská tradice či událost, která
se spojuje se zakončením vzdělávání

na střední škole, maturitní ples. 

V pondělí 28. února proběhla hodina
pochoutek a receptů neboli ,,MasterChef“.
Každý student z první skupiny v primě si

nachystal do hodiny angličtiny pokrm dle
výběru a k tomu recept. Když student
odprezentoval recept, nabídl chtivým

spolužákům svou pochoutku. 

HODINA JÍDEL A RECEPTU V PRIMĚ° DEN SVATÉHO PATRIKA 
Ve čtvrtek 17. března byl ve škole pořádán třídou Kvinta A den

svatého Patrika -patrona Irska. Svatý Patrik byl starověký
křesťanský mnich, misionář, duchovní a biskup, který působil
ve druhé polovině 5. století v Irsku. Třída kvinta rozhlásila, aby
si každý, kdo nechce být štípnut, vzal do školy alespoň něco
ze svého oblečení v zelené barvě, jelikož symbolem Irska je
trojlístek, jehož pomocí svatý Patrik Irům vysvětloval Svatou

Trojici. Díky tomu je irskou národní barvou zelená. 
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DEN NEMECKÉHO A
FRANCOUZSKÉHO JÍDLA 

ˇ

Studenti německého jazyka ze
Sexty A si uspořádali den

německého jídla, kdy přinesli do
školy typické německé pochutiny.

Studenti si připravili například
sacher dort, currywurst, preclíky
nebo císařský trhanec. Studenti
francouzského jazyka ze stejné

třídy si tuto akci také uspořádali a u
nich jste mohli najít například

makronky, čokoládové soufflé,
quiche, créme brulée, croissant

nebo mořské plody.  

NAUCNÁ STEZKA HOSTIVICÍ 

V rámci projektu IKAP byla žáky
gymnázia vytvořena naučná

stezka Hostivicí, zaměřující se na
přírodu a historii města. 

FRANCOUZKO-NEMECKÁ DEGUSTACE  
Septima A si v pátek 18. března připravila velmi zajímavý projekt, ve

kterém si němčináři a francouzštináři přichystali nějaký
charakteristický pokrm ze země, ve které se mluví týž jazykem, který

se učí (Francie, Švýcarsko, Německo či Rakousko). 

ZNICENÉ ZÁBRADLÍ 
28. února během obědové přestávky bylo
osobním autem poškozeno zábradlí v ulici

Školská.  

 ̌

JAZYKOVÝ POBYT LIBEREC 
Studenti ze IV.A se zúčastnili ve dnech od 14. do

18. února jazykového pobytu v Liberci, při kterém
mohli navštívit Centrum Babylon, Zoo, Dinopark
nebo IQlandii. Stejného jazykového pobytu se o

měsíc později zúčastnila i Sexta A a několik
studentů z Kvinty A. 

 ̌

PREDNÁŠKA O ZLOCINECH
KOMUNISTICKÉHO REŽIMU 

Vybraní studenti vyššího gymnázia a kvarty
se 24. února zúčastnili přednášky o zločinech
komunistického režimu. Historik Petr Blažek,
ukrajinista David Svoboda a další odborníci

na totalitní režimy nás informovali o
způsobech, jakými si komunistická strana

upevňovala svoji moc nejen ve svém
vlastním státě, ale i ve světě. Dále také vedli

diskuzi o aktuálním vojenském konfliktu mezi
Ruskem a Ukrajinou. 

 ̌

AUTOR: KRISTÍNA ŠCERBÍKOVÁ V.A ˇ

 ̌

ˇ
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H U D E B N Í  O K É N K O ,  E L IŠK A  K OŠA N O V Á ,  V . A

Urč i tě  jste už  někdy slyšel i  o
mezinárodním festivalu Pražské jaro –
každý rok se na něm představí řada
vynikaj íc ích světových umě lců ,
symfonických orchestrů  a komorních
tě les.  Koná se už  od roku 1946 vždy v
Praze a zač íná vždy ve stejný den – na
výroč í  úmrtí  Bedř icha Smetany, tedy 12.
května. Celý festival je proto zahájen ve
Smetanově  s íni  Obecního domu dí lem
„Má vlast“.  A co nás letos čeká?
Cyklus Má vlast Bedř icha Smetany letos
zahraje španě lský West-Eastern Divan
Orchestra složený z hudebníků  různých
národností ,  dir igentem bude Daniel
Barenboim.
„Má obrovský symbolický význam
provést Smetanovo mistrovské dí lo s
orchestrem složeným z hudebníků  z
Izraele,  Palestiny a ostatních arabských
zemí.  Idea domova a vlasti  má pro
všechny velký význam, a to v mnoha
ohledech,“ Daniel  Barenboim.

P R AŽS K É  J A R O

Sledujte Smetanovu Mou vlast po
dvou letech opět v parku na Kampě
ve čtvrtek 12.  5.  16.00 Vystoupení
mladých umě lců
20.00 Zahájení Pražského jara –
př ímý přenos ze Smetanovy síně
Obecního domu

M Á  V L A S T  N A  K A M PĚ

PRAŽS
KÉ

JARO

20.00 Ladislav Bi lan Jr.  & HAMU
Percussion Ensemble v Národním
technickém muzeu

P E R C U S S I O N  E N S E M B L E  –  S O U B O R
S L OŽE N Ý  Z E  ČT YŘ  P E R K U S I S TŮ  

 

  Z Á VĚR EČN Ý  K O N C E R T  
Pátek 3.  6.  v 20.00
Celý festival ukonč í  Dvořákova
Symfonie č .  6 D dur provedená
Vídeňskou f i lharmonií ,  pod taktovkou
Andrisa Nelsonsa.

zdroj:  https://www.czech-festivals.cz/wp-content/gallery/Pra%C5%BEsk%C3%A9-jaro/17391302939_4f5160bcb3_o_d.jpg



Jean-Baptista Lully,  francouzský barokní
skladatel oper, s i  ke svému tragickému
skonu pomohl sám. Stal se mu osudným
koncert jeho skladby Te Deum. Lully ř íd i l
dohromady více než  150 hudebníků ,  proto
k udávání tempa použ i l  dlouhou hů l ,  aby na
jeho gesta dohlédl každý. Cestou domů  však
musel použ í t  kočár – začala mu krvácet
noha, protože si  j i  během koncertu hol í
propíchl .  Zanít i l  se mu palec pravé nohy.
Léčbu zranění zanedbal a pozdě j i  mu prst
musel i  amputovat.  Během dalších dní však
noha zhnisala a opuchla, zánět se rozšíř i l  a
nic nepomáhalo. Na konci března roku 1687
zemřel.  

I  S K L A D A T E L  J E
J E N O M  ČL O VĚK Joseph Haydn, rakouský skladatel

klasicismu, dokázal vyslovit své přání
hudbou. A to v době ,  kdy byl zaměstnán
jako kapelník ve službách knížete
Esterházyho. Nově  budovaný zámek
knížete nabízel skvě lé podmínky,  a tak
kníže zůstával na venkově  déle a do
Vídně  se vracel v podstatě  jen na dobu
Vánoc. To se ovšem pranic nel íbi lo
hudebníkům, kteř í  musel i  své ženy a
rodiny zanechat ve Vídni .  
Odtud pochází historka o Symfoni i  č .  45
fis moll ,  zvané Na odchodnou, kterou nám
zprostředkoval jeden z prvních
Haydnových ž ivotopisců  Albert Christoph
Dies.  Hudebníci  mě l i  být propuštěni na
zimu do Vídně ,  když  př iš la zpráva, že ma jí
zůstat ještě  dva měsíce.  Co dě lat? Haydn
překvapil  knížete hudbou. Uprostřed
poslední věty symfonie náhle jeden hlas
skonč i l  – hráč  přestal hrát,  potichu zavřel
noty, zhasl svíčku a odešel!  A po něm
postupně  další  a další ,  až  nakonec zůstal i
jen dva housl isté - jedním z nich byl sám
Haydn. Ti  nakonec také přestal i ,  zhasl i  a
odešl i .  Překvapený kníže vstal a řekl
společnosti :  „Když  všichni šl i ,  musíme
tedy také j ít .“  Pochopil ,  co mu Haydn
skladbou naznačoval a hudebníky,
čekající  v předpokoji ,  propusti l  domů .  

P R V N Í  D I R I G E N T  S  T A K T O V K O U  

Jeden z nejznámě jš ích skladatelů  a
klavír istů  romantismu Robert Schumann
prý zkonstruoval zvláštní  zař ízení  pro
posí lení  slabého čtvrtého prstu na ruce.
Pak to přeháně l  se cvičením na klavír a
tím vším si  natrvalo poškodil  ruku.
Okolnosti  však nebyly nikdy dostatečně
vysvětleny.  
Podle j iné verze, pro kterou není mnoho
důkazů ,  bylo poškození ruky způsobeno
v důsledku léčby syfi l is ,  př i  které došlo
k otravě  rtutí  a ta zavini la postižení jeho
končetin.  Ať  byla pravda jakákoli ,  kvů l i
postižené ruce se nikdy nemohl stát
koncertním klavír istou, zaměř i l  se tedy
na kompozici .  Trápení ale pokračovalo,
proto se rozhodl spáchat sebevraždu
skokem do řeky Rýn. Vážně  s i  zrani l
hlavu a skonč i l  v ústavu, kde pozdě j i
zemřel.  

N E Ú S PĚŠN Ý  K L A V Í R N Í  V I R T U Ó Z

S K L A D A T E L  I  M A T E M A T I K  

Johann Sebastian Bach, německý barokní
skladatel,  s i  pohrával ve své tvorbě
s matematikou. Jeho hudba je až
matematicky přesná a je plná hř íček.
Jeho Rač í  dvojhlasý kánon je toho
důkazem – druhý hlas hraje melodi i
prvního, ale pozpátku a ladí to.  
Bach už  na začátku své kariéry převedl
vlastní  jméno do hudební abecedy, tedy
do n ot B, A,  C,  H.  Tento motiv pak často
použ íval jako svů j  „podpis“.  
Posledním dí lem, na kterém Bach
pracoval,  je Umění fugy. Využ i l  své
př í jmení a hudebně  ho zapsal do not jako
téma poslední fugy. Melodie nezní ve
skutečnosti  až  tak skvě le,  ale kdo se
může hudebně  podepsat svým
př í jmením? Ještě  ke všemu nad touto
fugou Bach zemřel a zůstala nedopsaná.
Tak se také skladba hraje-náhle vše
ztichne, až  z toho pos luchače zamrazí .   

N A  O D C H O D N O U  

zdroj:  https://images.app.goo.gl/kCDLaDqf5DZ1mU7F9
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Co posloucháš za hudbu?  
Ten, kdo mě alespoň trochu zná, musí vědět, že já 
jsem obrovská milovnice hudby a poslechnu si, na co 
mám zrovna chuť, troufám si říct, že téměř cokoliv. 
Nikdy jsem hudbu nerozdělovala na tu, kterou ráda 
mám a kterou ne, protože pokaždé mám náladu na 
nějaký jiný žánr a vždy si něco najdu. Kdybych měla 
vyjmenovat všechny zpěváky a skupiny, které po-
slouchám, byla bych tu velmi dlouho. Ale abych tedy 
odpověděla malinko více konkrétně, nejvíce po-
slouchám pravděpodobně pop, ale vůbec mi nevadí 
ani rap a různé hudební skupiny jako jsou například 
Beatles. A ani v české hudbě by se nestalo, že bych si 
nevybrala. 

 Proč ses přidala do časopisu?
Do časopisu přispívám letos už druhým rokem a veli-
ce mě to baví. K redaktorům jsem se přidala, protože 
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zpracovávat a já sama se toho vždy hodně dozvím.
  
Co máš za koníčky?  
Koníčků mám poměrně hodně a vždy si najdu něco, 
čím vyplním svůj volný čas. Nejvíce mě baví poslech 
hudby, to je asi vždy volba číslo jedna, ale mám také 
moc ráda čtení, převážně horory, thrillery anebo 
nějaké záhadné a dobrodružné knížky. Užívám si sa-
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přírody. Posledním koníčkem, který zmíním, je něco, 
co mě stále baví, a vždy jsem to měla ráda, a to je 
kreslení. Na to ale poslední dobou bohužel není tolik 
času, a tak si kreslím spíš už jen tak výjimečně.

AUDIENCE V REDAKCI

Denisa Černochová
Co ti dělá nejčastěji radost?  
Já jsem člověk, kterému udělá radost úplná malič-
kost, dovolila bych si použít až hloupost. Ale myslím 
si, že je to dobře, protože člověk musí ocenit a mít 
rád právě i ty maličkosti, jelikož to do života dává 
hodně. V dnešní době je to ještě důležitější než dří-
ve. U mě to nemusí být například ani něco nového, 
ale cokoliv, co mi prostě jednoduše zlepší náladu. 
Radost mi například udělá, když se dočkám něčeho, 
na co jsem se těšila, když mě někdo pochválí, řekne 
něco hezkého, anebo i když se mi něco povede a já 
vím, že jsem nad tím netrávila čas zbytečně. Co mi 
také dělá radost a činí šťastnou je, když se lidem, 
které mám ráda a na kterých mi záleží, daří, zvlášť 
když do toho dávají úsilí a snaží se. 

Jak vidíš svoji budoucnost po škole?  

Vždy mě zajímala psychologie a vše kolem, a 
proto už poměrně dlouhou dobu vím a jsem roz-
hodnutá, že bych se chtěla po škole věnovat prá-
vě psychologii. Po vystudování gymnázia bych 
ráda šla na vysokou školu, kde bych vystudovala 
tento obor. Zatím je mým vysněným zaměstná-
ním nejspíš dětská psycholožka, ale je možné, 
že mě zaujme ještě něco jiného. Jsem si ale jis-
tá, že studium psychologie to bude tak i tak. 

zdroj: archiv D. Černochové
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Proč ses přidala do časopisu?
Slovy klasika:„…Neb se těším z vaší oslnivé přítomnosti při této nejnadějnější ze šťastných příležitostí a 
stojím tu teď, abych vzdala chválu nejváženějším a v největší úctě chovaným osobám…“ (parafráze Johna 
Flanagana). A teď svými slovy znovu a méně vzletně: pokusím se psát tak, abych se neuchylovala k frázím 
podobného typu a abych se stala nedílnou součástí tvůrčího týmu GéHáčka, jemuž děkuji za velmi vřelé 
přijetí. 

Jak vidíš svoji budoucnost po škole? 
Mé sny jsou všelijaké, ale kdoví, zda se jednou naplní. Osobně jsem vždy toužila stát se učitelkou, učitelé 
jsou pro mne velkým vzorem. Také jsem si přála být básnířkou nebo spisovatelkou dobrodružných románů. 
Je ale těžké přijít s něčím novým a překvapivým. Ostatní věci zatím přenechávám náhodě.  

Co máš za koníčky? 
Miluji knížky, čtení a zároveň psaní mě naplňuje. Psaní je součástí mého života, věnuji se mu již dlouhou 
dobu. Výsledkem jsou všelijaké povídky, ale také časopis S obojkem kolem krku, který má úzkou čtenář-
skou obec čítající pouze členy rodiny a nejbližší přátele. Týká se našeho psího spřežení, jež je nekonečným 
zdrojem inspirace. Také ráda kreslím, experimentuji s různými výtvarnými technikami a vyšívám. Již pátým 
rokem hraji na klavír. 

Kočky nebo psi? 
To je těžká otázka, ale já osobně se spíše cítím jako pejskař než milovník koček. Možná to pramení z toho, 
že doma mám dvě chlupatá stvoření, která spíše připomínají psy než kočky. Bývaly i doby, kdy těch stvoře-
ní bylo devět. V současné době se však jejich počet snížil. Mám dva zlaté retrívry, maminku se štěnětem, 
které však vydá za sedm zbývajících. 

Co ti dělá nejčastěji radost? 
Jako malou mě bavilo sešívat náhodné listy papíru, přičemž vypracovaná byla pouze titulní strana. Vznikaly 
tak prázdné knihy, kterých však bylo nepřeberné množství. V současnosti se jejich stránky snažím zaplnit…  

Dnes mě nejvíce těší, když svými texty dokážu někoho rozesmát. Je to umění, které obdivuji u různých 
autorů. 

Lucie Čechová

zdroj: archiv L. Čechové



NEJTĚSNĚJŠÍ TOUR DE FRANCE 

       lavní protagonisté tohoto příběhu vedle

sebe působí jako den a noc. Na jedné straně

barikády stojí Američan Greg LeMond, věčně

usměvavý a extrovertní rodák z Kalifornie.

Zatímco pro většinu jeho krajanů se sport

rovná americkému fotbalu, baseballu nebo

basketbalu, on se vydal do Evropy dobýt

cyklistický svět, který v té době byl pro

Američany španělskou vesnicí.     Na druhé

straně stojí Francouz Laurent Fignon,

rezervovaný, častokrát zamračený až

podrážděný rodák z Paříže, který od novinářů

dostal pomyslnou Cenu citronu pro nejméně

sympatického jezdce. Mezi ostatními cyklisty

se mu přezdívalo Le Professeur. Jednak díky

dioptrickým brýlím dodávajícím vzhled

inteligenta, jednak díky faktu, že byl jedním

z mála sportovců, který šel na univerzitu, byť

s vysokým učením po roce seknul, aby se

mohl plně věnovat kariéře proficyklisty.

Snad jediné, co měli ti dva společného, bylo,

že do profesionálního pelotonu vlétli zhruba

ve stejné době, jelikož Fignon byl ročník 1960,

LeMond o rok mladší. V roce 1983 neměl

Fignon na startu Tour de France vůbec stát,

avšak kvůli zranění tehdy čtyřnásobného

vítěze Bernarda Hinaulta byl na poslední

chvíli zařazen na soupisku své stáje Renault.

Při absenci největšího favorita překvapivě drží

žlutý dres pro vedoucího muže závodu jiný

Francouz Pascal Simon, avšak v jedné z etap

padá a nalomí si lopatku. S jedním ramenem

nefunkčním trpí jako zvíře šest etap, než se

horské alpské etapy ukáží nad jeho síly,

v slzách odstupuje a vedení padá do klína

průběžně druhému debutantovi Fignonovi,

který vedení senzačně uhájí až do cíle v Paříži.

Cyklistický závod Tour de France je spektákl, který ve sportovním světě nemá

konkurenci. Přitahuje miliony fanoušků, ať už jde o nadšence, kteří se závodem cestují

celé tři týdny či nezaujaté fanoušky, kteří se raději u televizních obrazovek kochají

krásami francouzské krajiny. Pokud se ve stejném roce nekoná olympiáda, anebo

mistrovství světa ve fotbale, každoročně jde o nejsledovanější sportovní událost na světě.

V její více než stoleté historii najdeme nespočet dechberoucích sportovních výkonů a

silných příběhů, přesto existuje jeden zcela unikátní vymykající se i jejím extrémním

měřítkům. V závodě, kde jsou rozdíly i mezi těmi nejlepšími často propastné a časové

odstupy mezi špicí a chvostem startovního pole se počítají v řádu hodin, se vymyká

ročník 1989, kdy rozdíl mezi prvním a druhým činil nicotných 8 sekund.

H

a startu Tour de France 1984 už je Hinault

zpět, ale Fignon má v Renaultu k ruce koho

jiného než debutujícího LeMonda. Ironie

osudu nejspíš chtěla, že než sváděli na

silnicích dechberoucí souboje, byli

pozdější nesmiřitelní rivalové týmovými

kolegy. Američan značnou měrou

dopomohl svému kolegovi k suverénnímu

vítězství a sám dokázal skončit celkově

třetí za, na hlavu poraženým, Hinaultem.

Fignon si ihned začne brousit zuby na

uzavření vítězného hattricku, ale po zánětu

achilovky a následné operaci může na

ročník 1985 zapomenout.  

N

P O Z O R U H O D N É  S P O R T O V N Í  O K A M Ž I K Y

MLADÉ PUŠKY´

Greg LeMond

Laurent Fignon

KRÁLOVSKÁ ETAPA – nejnáročnější

etapa z celého závodu, většinou

vedoucí přes několik

vysokohorských stoupání.

Královské etapy závody obvykle

rozhodují, protože kvůli jejich

náročnosti se v nich dá získat, nebo

naopak ztratit nejvíce času.

A U T O R :  V Á C L A V  N O V Á K ,  V I I .  A
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       ezitím se LeMond nechá zlákat do

Hinaultovy nové stáje La Vie Claire na tehdejší

cyklistiku s přímo královským platem 250 000

dolarů za rok.  

Za vším dost možná stál vychytralý kalkul

Hinaulta, který chtěl přetažením Američana

do týmu, kde měl hlavní slovo on,

zneutralizovat potenciálního konkurenta.

Avšak soužití stárnoucí francouzské hvězdy a

vycházející americké hvězdy má

k harmonickému vztahu hodně daleko. Na

Tour 1985 LeMond zpočátku loajálně kryje

Francouzovo neotřesitelné vedení v závodě.

Dokud Hinault týden před koncem závodu

tvrdě nespadne. LeMond se cítí lépe než kdy

jindy a chce útočit. Jenže on je Američan ve

francouzském týmu a Hinault je miláček

domácích davů usilující o pátý titul na Tour a

vyrovnání rekordu v počtu výher. Proto mu

vedení týmu nařizuje nebojovat o vítězství a

čekat na soužícího lídra, který se zbytkem

závodu doslovně protrápí. Přestože je

suverénně nejsilnějším mužem v závodě,

z druhého místa frustrovaně sleduje

Hinaultovu pátou korunovaci.        

Francouzský veterán i týmové vedení se dušují,

že Gregovu loajalitu oplatí příští rok, kdy

lídrem týmu bude on. Jenže vidina rekordního

šestého vítězství je pro končícího Hinaulta

příliš velká, a proto se Tour de France 1986

zvrhne v kontroverzní souboj dvou týmových

kolegů-soupeřů, kdy Francouz vyhodí sliby

oknem a jakmile se Američan dostane do

vedení, v jednom kuse se bude pokoušet mu

ujet. Avšak LeMond nakonec vedení uhájí,

stává se prvním americkým vítězem Tour de

France. Přesto se bude cítit Hinaultem i

vedením La Vie Claire obelhán. 

V době, kdy cyklistika zoufale potřebovala vyplnit mocenské vakuum po odchodu

legendy Hinaulta do důchodu, Fignon i LeMond byli jen stíny svých předchozích

triumfujících já. Fignon opakovaně laboroval se zraněními. Sice sbíral dílčí

úspěchy v menších závodech, ale od sezóny 1984 z dalších čtyřech Tour de France

k jedné nenastoupil a další dvě nedokončil. Až na jaře 1989 náhle procitne.

Nejdříve v Itálii vyhrává prestižní jednodenní závod Milan-Sanremo a následně

přidává triumf na jiném třítýdenním závodě, italském Giro d´Italia, po Tour de

France nejprestižnějším podniku. Na červencovém startu Tour patří mezi největší

favority.

A LeMond? V dubnu 1987 vyráží na rodinném ranči v Kalifornii se švagrem a

strýcem na lov koroptví. Švagr v lese uslyší praskot v křoví a vystřelí, jenže místo

zvířete byl v houští Greg. Ten je zasažen 60 broky, které má v zádech, plicích,

játrech či tenkém střevě. Jedna plíce mu kolabuje, ztrácí dvě třetiny krve. Nebýt na

blízku policejní helikoptéra, která jej během patnácti minut dopravila na akutní

operaci, vykrvácel by kdesi v polích. Po dvou operacích je jeho kariéra v troskách.

V sezóně 1988 začíná trénovat od nuly, ale tolik touží po návratu, až se přetrénuje a

zánět v holeni vyžadující další operaci ukončuje i tuto sezonu. I na jaře 1989

v závodech trpí, často bývá na chvostu startovního pole a vážně zvažuje konec

kariéry. Na stejném Giru, kde vládne Fignon ztrácí na Francouze v celkovém pořadí

téměř hodinu a volá manželce Kathy, že chce závod zabalit.  Jen díky její podpoře

nakonec v závěru pookřeje a konečně nabývá ztracené sebevědomí. Přesto se od

něj na startu Tour příliš nečeká. Jeho francouzský sok se radám, ať si na něj raději

dá pozor, vysměje. 

M

NEŠŤASTNÉ PARTNERSTVÍ ´ ŠAMPIONI NA ODPIS? 

Laurent Fignon  X  Greg LeMond

LÍDR TÝMU – závodník, který má z celé stáje největší šanci v závodě uspět, proto je určen jako kandidát týmu na boj o vítězství.

DOMESTIK – Jezdci, kteří obětují své ambice ve prospěch lídra, likvidují útoky soupeřů, vozí mu občerstvení, anebo tvoří tempo

vyhovující lídrovi. Vše proto, aby si co nejvíce odpočinul a soustředil se jen na boj o výhru
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Rozhovor s 
Janem
Tománkem 
Petr Kloc, VI.A

Jan Tománek je režisér úspěšného prvního 3D počítačově animovaného filmu Kozí příběh: Pověsti staré
Prahy a dále jeho pokračování Kozí příběh se sýrem, autorem tří románů- Motýlí křik, Lustr pro papeže a
Archa knih, a zakladatel spolku pro obnovení normálního života během pandemie Zdravé fórum. O čem
jeho knihy vypráví? Co je to Zdravé fórum? Jaký má názor na mezilidské vztahy, které jsou v dnešní době
narušeny koronavirovými opatřeními? Vše se dozvíte v tomto rozhovoru. 

Co jste studoval? 

Pocházím z výtvarnické rodiny, takže má
volba byla jasná - studoval jsem Střední
uměleckou školu Václava Hollara. Na škole
jsem ale zjistil, že mě klasické umění tolik
nebaví a chtěl bych se věnovat spíš filmu a
počítačové grafice, ke kterým jsem vždy tíhl.
Po střední škole jsem se dostal na Akademii
výtvarných umění (AVU) do atelieru Nových
médií, kde jsem natáčel krátké 3D animované
filmy. 

Jaké byly vaše začátky v kariéře?

Ono to vlastně souvisí už se studiem na AVU.
Za krátké filmy, které jsem na škole vytvářel,
jsem získal několik cen na zahraničních
festivalech, ale jiné využití krátký film bohužel
nemá. Televize o krátké filmy nemají zájem a
do kin se předfilmy už také nedělají.
 Tak jsem stál před otázkou, co tedy dělat –
variantou bylo vytvářet seriály večerníčků pro
Českou televizi, která byla jediným
odbytištěm pro animované filmy. Nebo, jak
jsem si říkal, když se dá udělat v našich
podmínkách seriál večerníčků 13x7minut, tak
to už je stopáž celovečerního filmu. A tak
jsem se do jednoho pustil.

Váš film Kozí příběh- pověsti staré Prahy byl
přeložen do několika jazyků a byl promítán i
v zahraničí. Jak velký byl jeho úspěch a ve
které zemi diváky nejvíce zaujal?

Každý z obou Kozích příběhů má okolo šesti,
nebo sedmi jazykových mutací a prodalo se
asi do dvaceti teritorií. Jedná se ale o TV, DVD
nebo internetové prodeje. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Koz%C3%AD_p%C5%99%C3%ADb%C4%9Bh_%E2%80%93_pov%C4%9Bsti_star%C3%A9_Prahy
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Je rozhodnuto. Zbývá už jen závěrečná časovka, ve které je sice LeMond lepší, ale

nejspíš ne o tolik, aby na 25 kilometrech z Versailles do Paříže smazal ztrátu 50

vteřin. Francouzští reportéři už předem do novin a magazínů připravují přílohy o

francouzském vítězi, Fignon před časovkou přichází k LeMondovi a říká: „Gratuluji ti

ke druhému místu.“ Kaliforňan zůstává jako vždy usměvavý, ví, že nemá co ztratit, a

navíc má eso v rukávu. V době, kdy helmy nebudou na závodech povinné ještě

nějakých patnáct let a teprve se začíná hledět na vědecké postupy, LeMond jezdí

časovky na lehoučkém kole z karbonových vláken, s aerodynamickými řídítky a

helmou, vše samozřejmě testované v aerodynamickém tunelu. To vše je v současné

profi cyklistice považované za naprostou normu, tehdy byl Američan za

průkopníka. 

Jelikož se časovky startují od posledního v celkovém pořadí po prvního, startuje

nejdříve LeMond a Fignon následuje o dvě minuty později. Američan zakazuje

svému týmu, aby mu říkali mezičasy, zkrátka pojede vabank na absolutním

maximu, a buď to klapne, anebo na trati umře. Naopak Francouz hlášení o

mezičasech vyžaduje a jak se s každým kilometrem jeho náskok tenčí, postupně

začíná panikařit. LeMond předvádí výkon z jiného světa, zajíždí jednu

z nejrychlejších časovek všech dob, když trať proletí v čase 26:57 průměrnou

rychlostí 54,54 km/h. A čeká. Čeká sotva tři minuty, které se zdají nekonečné.

Fignon také předvádí monumentální výkon, hnán vpřed šílícími fanoušky vjíždí na

cílový bulvár Champs-Èlysées, kde statisíce párů očí toužebně sledují neúprosně

běžící časomíru. Když Fignonovi zbývá do cíle 150 metrů a čas překročí hranici

27:47, francouzská srdce puknou. LeMond to dokázal! Absolutně vyčerpaný Fignon

je v cíli přesvědčen, že vyhrál a v extázi spadne z kola. Nevěřící Kapitán Amerika

propukne v nefalšovanou radost, zatímco poražený francouzský mušketýr se

poprvé od dětství rozpláče.  

Osm vteřin! Nikdy předtím ani potom se o žlutý dres nebojovalo doslova až do

posledních metrů. Po 3 285 kilometrech činí finální rozdíl v přepočtu na délkové

jednotky 82 metrů.  Snad nikdy jindy nebyl sport tak názorným příkladem rčení, že

není konec, dokud opravdu není konec. Podle dat z aerodynamického tunelu

LeMond prý získal na Fignona až minutu a šestnáct vteřin díky aerodynamickým

prvkům, naopak Francouz údajně ztratil 10 vteřin kvůli neaerodynamickému

culíku. Ačkoliv v oficiálních tabulkách může být zapsán jen jeden vítěz, asi nejlépe

se na toto místo hodí LeMondův citát: „V podstatě jsme vyhráli tuhle Tour oba. Co

je to osm vteřin?” 

       

       yba lávky pane Fignone! Tour de France 1989

se stane spektakulárním duelem dvou titánů

připomínající boxerský zápas, kde si budou

v jednom kuse vracet údery. Nikdy předtím ani

potom se nebude bojovat o žlutý dres doslova až

do posledních metrů.    

Na úvod přichází remíza, když v úvodní časovce v 

Lucemburku dosahují oba dva na vteřinu

stejného času.  

Hned druhý den se do výhody dostává Fignon,

když jeho tým Super U v týmové časovce najíždí

na LeMondův celek ADR 51 vteřin. Američan záhy

vrací úder, když v šesté etapě opanuje časovku a

s náskokem 5 vteřin na Fignona jde do vedení.

Přichází první horské etapy v Pyrenejích, na tahu

je pro změnu Francouz, když při výstupu do

lyžařského střediska Superbagnères obrací

jazýčky vah na svou stranu a s výhodou 7 vteřin si

bere žlutý dres. Avšak v Alpách se znovu převléká,

když LeMond Fignona deklasuje v horské časovce

a dalšího dne v horské etapě navyšuje svůj náskok

už na 53 vteřin. Jenže nazítří bude zase všechno

jinak, když v legendárním stoupání do lyžařského

střediska Alpe d´Huez Fignon přímo letí,

soužícího se LeMonda nechává daleko za sebou a

jde do vedení o 26 vteřin. Francouzská euforie

dostupuje vrcholu, když na druhý den opanuje i

další horskou etapu a jeho náskok činí již 50

vteřin.

CH

O KAŽDOU SEKUNDU

ČASOVKA – specifický druh závodu, kdy závodníci na trať nevyráží hromadně, ale individuálně a

vítězem se stane ten, kdo předepsanou trať absolvuje v nejrychlejším čase. Oproti závodům s

hromadným startem jsou časovky podstatně kratší, zhruba do 50 kilometrů, jelikož závodník celou

dobu jede sám a nemůže využít pomoci ostatních. V časovkách excelují silovější jezdci, kteří dokáží

udržet vysokou rychlost po dlouhou dobu, naopak lehcí vrchaři v časovkách zpravidla ztrácí.

zdroje: google

Greg LeMond



Rozhovor s 
Janem
Tománkem 
Petr Kloc, VI.A

Jan Tománek je režisér úspěšného prvního 3D počítačově animovaného filmu Kozí příběh: Pověsti staré
Prahy a dále jeho pokračování Kozí příběh se sýrem, autorem tří románů- Motýlí křik, Lustr pro papeže a
Archa knih, a zakladatel spolku pro obnovení normálního života během pandemie Zdravé fórum. O čem
jeho knihy vypráví? Co je to Zdravé fórum? Jaký má názor na mezilidské vztahy, které jsou v dnešní době
narušeny koronavirovými opatřeními? Vše se dozvíte v tomto rozhovoru. 

Co jste studoval? 

Pocházím z výtvarnické rodiny, takže má
volba byla jasná - studoval jsem Střední
uměleckou školu Václava Hollara. Na škole
jsem ale zjistil, že mě klasické umění tolik
nebaví a chtěl bych se věnovat spíš filmu a
počítačové grafice, ke kterým jsem vždy tíhl.
Po střední škole jsem se dostal na Akademii
výtvarných umění (AVU) do atelieru Nových
médií, kde jsem natáčel krátké 3D animované
filmy. 

Jaké byly vaše začátky v kariéře?

Ono to vlastně souvisí už se studiem na AVU.
Za krátké filmy, které jsem na škole vytvářel,
jsem získal několik cen na zahraničních
festivalech, ale jiné využití krátký film bohužel
nemá. Televize o krátké filmy nemají zájem a
do kin se předfilmy už také nedělají.
 Tak jsem stál před otázkou, co tedy dělat –
variantou bylo vytvářet seriály večerníčků pro
Českou televizi, která byla jediným
odbytištěm pro animované filmy. Nebo, jak
jsem si říkal, když se dá udělat v našich
podmínkách seriál večerníčků 13x7minut, tak
to už je stopáž celovečerního filmu. A tak
jsem se do jednoho pustil.

Váš film Kozí příběh- pověsti staré Prahy byl
přeložen do několika jazyků a byl promítán i
v zahraničí. Jak velký byl jeho úspěch a ve
které zemi diváky nejvíce zaujal?

Každý z obou Kozích příběhů má okolo šesti,
nebo sedmi jazykových mutací a prodalo se
asi do dvaceti teritorií. Jedná se ale o TV, DVD
nebo internetové prodeje. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Koz%C3%AD_p%C5%99%C3%ADb%C4%9Bh_%E2%80%93_pov%C4%9Bsti_star%C3%A9_Prahy
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Je rozhodnuto. Zbývá už jen závěrečná časovka, ve které je sice LeMond lepší, ale

nejspíš ne o tolik, aby na 25 kilometrech z Versailles do Paříže smazal ztrátu 50

vteřin. Francouzští reportéři už předem do novin a magazínů připravují přílohy o

francouzském vítězi, Fignon před časovkou přichází k LeMondovi a říká: „Gratuluji ti

ke druhému místu.“ Kaliforňan zůstává jako vždy usměvavý, ví, že nemá co ztratit, a

navíc má eso v rukávu. V době, kdy helmy nebudou na závodech povinné ještě

nějakých patnáct let a teprve se začíná hledět na vědecké postupy, LeMond jezdí

časovky na lehoučkém kole z karbonových vláken, s aerodynamickými řídítky a

helmou, vše samozřejmě testované v aerodynamickém tunelu. To vše je v současné

profi cyklistice považované za naprostou normu, tehdy byl Američan za

průkopníka. 

Jelikož se časovky startují od posledního v celkovém pořadí po prvního, startuje

nejdříve LeMond a Fignon následuje o dvě minuty později. Američan zakazuje

svému týmu, aby mu říkali mezičasy, zkrátka pojede vabank na absolutním

maximu, a buď to klapne, anebo na trati umře. Naopak Francouz hlášení o

mezičasech vyžaduje a jak se s každým kilometrem jeho náskok tenčí, postupně

začíná panikařit. LeMond předvádí výkon z jiného světa, zajíždí jednu

z nejrychlejších časovek všech dob, když trať proletí v čase 26:57 průměrnou

rychlostí 54,54 km/h. A čeká. Čeká sotva tři minuty, které se zdají nekonečné.

Fignon také předvádí monumentální výkon, hnán vpřed šílícími fanoušky vjíždí na

cílový bulvár Champs-Èlysées, kde statisíce párů očí toužebně sledují neúprosně

běžící časomíru. Když Fignonovi zbývá do cíle 150 metrů a čas překročí hranici

27:47, francouzská srdce puknou. LeMond to dokázal! Absolutně vyčerpaný Fignon

je v cíli přesvědčen, že vyhrál a v extázi spadne z kola. Nevěřící Kapitán Amerika

propukne v nefalšovanou radost, zatímco poražený francouzský mušketýr se

poprvé od dětství rozpláče.  

Osm vteřin! Nikdy předtím ani potom se o žlutý dres nebojovalo doslova až do

posledních metrů. Po 3 285 kilometrech činí finální rozdíl v přepočtu na délkové

jednotky 82 metrů.  Snad nikdy jindy nebyl sport tak názorným příkladem rčení, že

není konec, dokud opravdu není konec. Podle dat z aerodynamického tunelu

LeMond prý získal na Fignona až minutu a šestnáct vteřin díky aerodynamickým

prvkům, naopak Francouz údajně ztratil 10 vteřin kvůli neaerodynamickému

culíku. Ačkoliv v oficiálních tabulkách může být zapsán jen jeden vítěz, asi nejlépe

se na toto místo hodí LeMondův citát: „V podstatě jsme vyhráli tuhle Tour oba. Co

je to osm vteřin?” 

       

       yba lávky pane Fignone! Tour de France 1989

se stane spektakulárním duelem dvou titánů

připomínající boxerský zápas, kde si budou

v jednom kuse vracet údery. Nikdy předtím ani

potom se nebude bojovat o žlutý dres doslova až

do posledních metrů.    

Na úvod přichází remíza, když v úvodní časovce v 

Lucemburku dosahují oba dva na vteřinu

stejného času.  

Hned druhý den se do výhody dostává Fignon,

když jeho tým Super U v týmové časovce najíždí

na LeMondův celek ADR 51 vteřin. Američan záhy

vrací úder, když v šesté etapě opanuje časovku a

s náskokem 5 vteřin na Fignona jde do vedení.

Přichází první horské etapy v Pyrenejích, na tahu

je pro změnu Francouz, když při výstupu do

lyžařského střediska Superbagnères obrací

jazýčky vah na svou stranu a s výhodou 7 vteřin si

bere žlutý dres. Avšak v Alpách se znovu převléká,

když LeMond Fignona deklasuje v horské časovce

a dalšího dne v horské etapě navyšuje svůj náskok

už na 53 vteřin. Jenže nazítří bude zase všechno

jinak, když v legendárním stoupání do lyžařského

střediska Alpe d´Huez Fignon přímo letí,

soužícího se LeMonda nechává daleko za sebou a

jde do vedení o 26 vteřin. Francouzská euforie

dostupuje vrcholu, když na druhý den opanuje i

další horskou etapu a jeho náskok činí již 50

vteřin.

CH

O KAŽDOU SEKUNDU

ČASOVKA – specifický druh závodu, kdy závodníci na trať nevyráží hromadně, ale individuálně a

vítězem se stane ten, kdo předepsanou trať absolvuje v nejrychlejším čase. Oproti závodům s

hromadným startem jsou časovky podstatně kratší, zhruba do 50 kilometrů, jelikož závodník celou

dobu jede sám a nemůže využít pomoci ostatních. V časovkách excelují silovější jezdci, kteří dokáží

udržet vysokou rychlost po dlouhou dobu, naopak lehcí vrchaři v časovkách zpravidla ztrácí.

zdroje: google

Greg LeMond



Dostat český nezávislý film do velké
zahraniční kinové distribuce, je téměř
nemožné, pokud nemáte koproducenta v
některé ze zemí. Oba Kozí příběhy jsme
umístili na YouTube, kde se na ně denně dívá
několik desítek tisíc lidí. Prodej do tolika
teritorií je v Čechách dost unikátní, protože
animovaný film má paradoxně oproti
hranému filmu tu výhodu, že v něm nejsou
čeští herci, které za našimi hranicemi nikdo
nezná.

Kde jste získal inspiraci pro vytvoření těchto
filmů? (Kozí příběh-pověsti staré Prahy, Kozí
příběh se sýrem)

Já mám hrozně rád Prahu a její genius loci –
zvlášť v noci má stará Praha neuvěřitelné
kouzlo a atmosféru a tu jsem chtěl do filmu
dostat. Také jsem vyrůstal na Pražských
legendách a pověstech od Václava Cibuly s
ilustracemi Cyrila Boudy. Mým prvotním
záměrem bylo natočit povídkový film, ale
postupem času se scénář přetvořil v jeden
celek, kde právě postava kozy jednotlivé
pověsti spojuje.

Plánujete vytvořit ještě nějaký další
animovaný film? Zvažujete i pokračování
Kozího příběhu?

Mám napsaný velice hrubý námět třetího
dílu, ale dnešní doba filmu nepřeje – a asi už
ani nemám potřebu dělat další animovaný
film. Lidé nechodí zdaleka tolik do kina a já
nechci strávit s dalším animovaným filmem
pět let života, zvlášť v tak šílené době, v jaké
žijeme. Psaní knih mi v současné době přijde
svobodnější a daleko smysluplnější – a třetí
Kozu třeba jednou natočí moje děti. 

Sledujete i novější animované filmy? Jestli
ano, který se vám nejvíce líbí?
Snažím se sledovat nejnovější filmy, ale
bohužel musím konstatovat, že jejich kvalita –
hlavně co se scénáře a příběhu týká - šla
neuvěřitelně dolů. 

Například poslední pixarovský film – Luca, je
po dějové stránce taková nuda, že ho už
nezachrání ani skvělá animace a vtipy. Někdy
mi přijde, že v Hollywoodu už není nikdo
schopný napsat koukatelný scénář a že dobré
filmy se naposled točily před deseti, nebo
dvaceti lety. Nebo je prostě jen nechtějí
točit…

Píšete také knihy. O čem vaše knihy vypráví?
Jakou knihu považujete za své nejlepší dílo?

Posledních deset let vlastně už jen píšu. Každá
kniha je jiná a každou mám rád jinak. Film
člověka limituje – v našich podmínkách,
hlavně co se týká rozpočtu. V knize Motýlí křik
jsem si chtěl zkusit napsat konspirační thriller
v českých reáliích, ale s rozmachem i do
zahraničí – obdobně jako píše například Dan
Brown a neřešit, že by se to nedalo u nás
vůbec natočit. Lustr pro papeže je příběh
podle skutečných vzpomínek nespravedlivě
odsouzeného kluka do komunistických vězení
70. let a zatím moje poslední kniha Archa knih
je takové dystopické podobenství o lidstvu.
Každá z knih je co do děje i žánru úplně jiná –
baví mě asi zkoušet nové věci. 
 Kromě těchto tří teď vyšla ještě jedna kniha
Kronika doby covidové, která mapuje moje
blogy a texty dalších pěti autorů právě z doby
covidu.

https://www.tomanek.com/knihy.html

https://www.tomanek.com/knihy.html
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Kdo je váš literární vzor? 

Vzor asi žádný nemám, ale mám rád Čapka,
Shakespeara, Dostojevského, Orwella, Kinga,
Browna... Je toho spousta a snažím se číst
samozřejmě i současné české a zahraniční
autory.

Jakou knihu z povinné četby si pamatujete? 

Přijde mi naprostá hloupost chtít po dětech,
aby povinně četly Čapka, Dostojevského,
Shakespeara…, protože tím jim mohou
kvalitní literaturu jen zošklivit. Ty knihy jsou
dokonalé, ale ne pro děti a ne povinně.
Člověk k nim musí dospět a pak teprve
dokáže docenit genialitu jejich autorů. Na
druhou stranu je důležité, aby děti měly
nějaký návyk ke čtení, který se později velmi
špatně získává. Bohužel zvlášť současná
mladá generace není vůbec zvyklá číst.

Jaká je vaše nejoblíbenější kniha? 

Asi nemám žádnou nejoblíbenější. Podle mě
je důležité, aby si v každém období našla
člověka ta správná kniha. V mládí jsem četl
Pratchetta, Tracyho tygra, Utrpení mladého
Werthera..., ale dnes nevím, jestli by mě tak
oslovily. 

Věnujete se stále počítačovým hrám? Jestli
ano, které počítačové hry hrajete?

Psal jsem do Excaliburu, v sedmnácti jsem
založil časopis Level, hrál hry a dělal
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Assassina. Vždy jsem měl rád fantasy hry a
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dva už nejsou čtyři. Právě v té chvíli je o to
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrav%C3%A9_f%C3%B3rum
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Co vás na vaší práci nejvíce baví a co naopak
nemusíte? 

Nejvíc mě asi baví právě spolupráce s dalšími
kolegy na různých projektech, kde často
objevíme úplně nové věci nebo metody. To
mě baví hodně. Práce ve státní organizaci
v kombinaci s evropskými dotacemi ale přináší
i hodně kancelářské práce a administrativy,
někdy i byrokracie. To už mě tak úplně
nenaplňuje J Nicméně bez projektů
financovaných z evropských peněz bychom
toho moc neudělali, proto mi zásadně nevadí
věnovat jim většinu své pracovní doby. 
 
 
Jaký je váš názor na kůrovcovou kalamitu v
ČR? 

Kůrovcová kalamita v hospodářských lesích ČR
není ničím překvapivým, týká se především
smrku na nepůvodních stanovištích v nižších
nadmořských výškách. Oteplování a
nerovnoměrné rozložení srážek v průběhu
roku snižuje jejich odolnost vůči kůrovcům
(především lýkožroutu smrkovému). Vědecká
komunita na problém klimatické změny
upozorňuje už minimálně jednu dekádu.
Bohužel jsme žádnou výraznou změnu
v druhové skladbě lesa nezaznamenali. Je
třeba říct, že je to běh na dlouhou trať a se
vznikem velkých holin to bude ještě
obtížnější. Ale věřím, že se povede, aby naše
lesy byly v budoucnu pestřejší, i když vím, že
je před lesnickou společností velký kus práce.    

Co je aktuálně největším problémem NP
Šumava nebo i jiných parků? Jak daný
problém řešíte? 

Velkým problémem do budoucna může být
financování NP, zatím je velká část rozpočtu
financována z těžby dříví. S postupným
rozšiřováním bezzásahových území, bude
mizet i zdroj financí. Ten problém bude muset
řešit Ministerstvo životního prostředí. Dalším
problémem je změna chování návštěvníků.
V posledních letech jsme zaznamenali větší
míru nedodržování zákona o ochraně přírody
(nelegální vstupy a vjezdy) a větší míru agrese
návštěvníků vůči strážcům. Několik strážců
bylo i fyzicky napadeno. 

Jaká je spolupráce s NP Bavorský les? 

Jak už jsem zmiňoval výše, spolupráce je
velmi dobrá, spolupracujeme na monitoringu
lesa obratlovců, ale i bezobratlých živočichů.
Území chápeme jako jeden celek, a proto se
snažíme sjednotit i management, především
kolem společné hranice. Spolupráce probíhá i
v rámci environmentální výchovy, koordinace
turistů a marketingu. 

Inspiruje vás přístup NP Bavorský les k řešení
některých otázek vedení parku nebo naopak
inspirujete vy je? Čím? 

Určitě jsme si od NP BL vzali hodně
zkušeností, je to náš starší bratr. V minulém
roce NPŠ slavil 30 a NP BL 51 let od svého
založení. Především, když se na Šumavě
vytvářela rozsáhlejší bezzásahová území a
objevilo se mnoho pochybností, zkušenosti se
hodily. Procházeli jsme tím samým jako oni
před 20 lety. Proto se Bavorský les dával jako
vzor, kde bylo možno vidět, jak můžou
vypadat lesy na Šumavě za pár let.  
 

https://www.google.com/url?
sa=i&url=http%3A%2F%2Fdasis.c
z%2FMesReg%2FRegion.asp%3Fi
dOblast%3D38&psig=AOvVaw0x-
dGSxA20fAUtW89jFLlS&ust=165
1076995052000&source=images
&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTC
MiCnaSTsvcCFQAAAAAdAAAAAB
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Které předměty vás nejvíc zajímaly, když jste
studoval? 

Na gymnáziu mě bavila biologie, ale i
humanitní předměty. Hodně jsem tíhnul i ke
sportu. Na vysoké škole mě bavily především
odborné předměty fytocenologie, pěstování
lesa, ekologie lesa.   
 
Jaká byla vaše cesta ke vzdělání? 

Začínal jsem na malé škole v Orlíku nad
Vltavou a v 5. třídě jsem nastoupil na osmileté
gymnázium do Milevska. Po maturitě jsem se
rozhodoval co dál, nakonec jsem dal přednost
studiu lesnictví na České zemědělské
univerzitě před sportem na Fakultě tělesné
výchovy a sportu na UK. V rámci studia jsem
se v BP a DP věnoval ekologii lesa, především
obnově horských smrčin v NP Šumava.
V tomto tématu jsem pokračoval i v rámci
doktorského studia, věda a poznávaní
přírodních procesů mě baví dodnes.  

Jak dlouho už pracujete v šumavském NP a
jaké je vaše přesné zaměření? 
V NP pracuju od září 2014, takže je to víc jak 7
let. Má současná pozice je vedoucí oddělení
monitoringu lesa.

Rozhovor s 
Jaroslavem
Červenkou 

Z  pozice vedoucího koordinuju veškerou
činnost oddělení. V rámci naší rozličné
činnosti se zaměřujeme především na terénní
monitoring struktury a obnovy lesa, ale
aktuálně řešíme i monitoring pomocí
inovativních metod, jako jsou laserové
skenování, ortofoto snímkování nebo
monitoring pomocí družicového snímkování.
Naše oddělení dále zajišťuje přípravu lesních
hospodářských plánů jako podklad pro
lesníky, kteří se v NP starají o les. Dále
spolupracujeme s výzkumnými institucemi a
univerzitami na rozličných projektech a
výzkumech, hodně také se sousedním NP
Bavorský les, kde jsem zodpovědný za
přeshraniční spolupráci v několika společných
projektech. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fprofile%2FJaroslav-Cervenka&psig=AOvVaw3_e-
GbZIWYSmzsSb7nIY_G&ust=1651076908758000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTCIj-5veSsvcCFQAAAAAdAAAAABAD

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fveda-technologie%2Fpriroda%2Fnarodni-park-sumava-zony-bezzasahove-plochy-
kritika_1906071258_kro&psig=AOvVaw0i4J9M6UeeMqpLLDdgKXMf&ust=1651076961210000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTCID7jJGTsvcCFQA
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AKTUALITYDenisa Černochová,
VII.A

10.1. - Po bouřlivých
protestech
v kazachstánském hlavním
městě Almaty zůstala
spoušť. Několik úředních
budov bylo vypáleno,
vyrabovány byly desítky
obchodů a restaurací.
Protesty v Kazachstánu,
označované za nejhorší za
tři dekády nezávislosti
této bývalé sovětské
republiky, vypukly v neděli
2. ledna ve městě
Žanaozen. Zprávy přinesla
agentura Interfax. 

15.1. – V sobotu došlo k výbuchu tichomořské sopky Hunga
Tonga-Hunga Ha´apai. Vědci z NASA uvedli, že výbuch sopky
uvolnil explozivní sílu, která mnohokrát předčila explozi
jaderné pumy, jež v roce 1945 zasáhla Hirošimu. Vulkán
u Nového Zélandu je od České republiky vzdálen zhruba 17 000
km. Přesto jeho erupce způsobila tak velkou tlakovou vlnu, že
dorazila i do tuzemska. Informoval o tom v neděli Český
hydrometeorologický ústav. 

31.1. - Severní Korea
potvrdila, že v neděli
otestovala balistickou
raketu středního doletu
Hwasong-12. Šlo o sedmou
zkoušku od začátku
letošního roku,
a vzhledem k použité
raketě i o největší, jaký
severokorejský
komunistický režim
podnikl od roku 2017, píše
agentura Reuters. Testy
balistických raket
Pchjongjangu zakazují
rezoluce Rady
bezpečnosti OSN.
Rozhovory zaměřené na
odstranění jaderných
zbraní z Korejského
poloostrova nepokročily
od roku 2019.  

20.1. – V Belgii přistála
devatenáctiletá
pilotka Zara
Rutherfordová, která
zde zakončila svůj
samostatný let kolem
světa. Informovala
o tom britská BBC.
Dokončení přeletu je
úspěchem i pro letoun
Shark. Stal se prvním
ultralightem
vyráběným v Česku a
na Slovensku, který
obletěl svět. 

4.2. – Proběhlo
slavnostní zahájení
Zimních olympijských
her 2022 v čínském
Pekingu. Ukončení se
uskutečnilo 20. února. V
Pekingu proběhla
olympiáda již podruhé. 

Ve čtvrtek 24.2. zahájil prezident Vladimír Putin svým projevem ruskou invazi na
Ukrajinu. Uvedl, že Moskva prý nemůže tolerovat hrozby, které přicházejí
z Ukrajiny a cílem operace bude ochrana lidských životů. Rusko je prý
připraveno vyjednávat s Ukrajinou poté, co její síly složí zbraně, sdělil šéf ruské
diplomacie Sergej Lavrov. Současně popřel, že by invaze na Ukrajinu byla
krokem k okupaci.  
Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že v pátek pozastavil ofenzivu na Ukrajině,
ale přitom ji obnovil, protože Kyjev odmítl vyjednávat, oznámil mluvčí ruského
prezidenta Dmitrij Peskov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že
Kyjev jednat chce, ale odmítá ultimáta. 
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ZE SVĚTA Denisa Černochová,
VII.A

1.3. - Válka na Ukrajině pokračuje. Hlavní boje se
v posledních dnech odehrávají ve dvou největších
městech – Kyjevě a Charkově, kde ukrajinští vojáci
zatím úspěšně odrážejí útoky ruské armády.
Ruská armáda zesílila ostřelování ukrajinských
měst včetně jejich center. Proniknout do
ukrajinské metropole Kyjeva se ale ruským
jednotkám stále nepodařilo.  

Státy EU se také shodly na sankcích proti
Bělorusku za jeho podíl na ruské invazi na
Ukrajinu. Postihy mají dále omezit běloruský
export, který již zasáhly předchozí unijní sankce
vůči režimu Alexandra Lukašenka. Na sankční
seznam přibyly více než dvě desítky lidí, zejména
armádních velitelů. Opatření míří také na
bankovní sektor. 

Zástupci Ruska a Ukrajiny
budou za pokračujících bojů ve
čtvrtek jednat mimo jiné prý
také o možnostech příměří. Šéf
ruské diplomacie Sergej
Lavrov řekl, že Moskva jednání
s Ukrajinou nepodmiňuje
kapitulací, ačkoliv dosud
požadovala, aby Ukrajinci
složili zbraně. 

Razantní postoj proti vpádu ruských vojsk
na Ukrajinu zaujaly během víkendu
americké technologické společnosti.
S okamžitou platností utnuly ruským
státním médiím a dalším ruským kanálům
přísun peněz z reklamy společnosti Google
a Meta, zcela zobrazovat reklamu přestal
Twitter. Informovala o tom agentura
Reuters. 

V neděli 27.2.
ukrajinské síly
zneškodnily střelu
s plochou dráhou
letu, která byla
vypálena ruským
strategickým
bombardérem
z Běloruska, uvedla
agentura Reuters
s odvoláním na
velitele ukrajinské
armády. Ruští vojáci
zablokovali města
Cherson a Berďansk
v jižní části Ukrajiny,
oznámilo podle
agentury RIA Novosti
ruské ministerstvo
obrany. 

26.2. - Evropská komise (EK)
se společně s lídry
nejlidnatějších zemí Evropské
unie, Spojenými státy,
Kanadou a Británií dohodla
na snaze odpojit vybrané
ruské banky od globálního
systému SWIFT, který je
klíčový pro mezinárodní
finanční transakce. Oznámila
to v sobotu předsedkyně EK
Ursula von der Leyenová.  

25.2. - Výbor ministrů Rady Evropy v pátek rozhodl
pozastavit ruské členství v této instituci. Oznámil to italský
ministr zahraničí Luigi di Maio, jehož země výboru předsedá. 

AKTUALITYDenisa Černochová,
VII.A

10.1. - Po bouřlivých
protestech
v kazachstánském hlavním
městě Almaty zůstala
spoušť. Několik úředních
budov bylo vypáleno,
vyrabovány byly desítky
obchodů a restaurací.
Protesty v Kazachstánu,
označované za nejhorší za
tři dekády nezávislosti
této bývalé sovětské
republiky, vypukly v neděli
2. ledna ve městě
Žanaozen. Zprávy přinesla
agentura Interfax. 

15.1. – V sobotu došlo k výbuchu tichomořské sopky Hunga
Tonga-Hunga Ha´apai. Vědci z NASA uvedli, že výbuch sopky
uvolnil explozivní sílu, která mnohokrát předčila explozi
jaderné pumy, jež v roce 1945 zasáhla Hirošimu. Vulkán
u Nového Zélandu je od České republiky vzdálen zhruba 17 000
km. Přesto jeho erupce způsobila tak velkou tlakovou vlnu, že
dorazila i do tuzemska. Informoval o tom v neděli Český
hydrometeorologický ústav. 

31.1. - Severní Korea
potvrdila, že v neděli
otestovala balistickou
raketu středního doletu
Hwasong-12. Šlo o sedmou
zkoušku od začátku
letošního roku,
a vzhledem k použité
raketě i o největší, jaký
severokorejský
komunistický režim
podnikl od roku 2017, píše
agentura Reuters. Testy
balistických raket
Pchjongjangu zakazují
rezoluce Rady
bezpečnosti OSN.
Rozhovory zaměřené na
odstranění jaderných
zbraní z Korejského
poloostrova nepokročily
od roku 2019.  

20.1. – V Belgii přistála
devatenáctiletá
pilotka Zara
Rutherfordová, která
zde zakončila svůj
samostatný let kolem
světa. Informovala
o tom britská BBC.
Dokončení přeletu je
úspěchem i pro letoun
Shark. Stal se prvním
ultralightem
vyráběným v Česku a
na Slovensku, který
obletěl svět. 

4.2. – Proběhlo
slavnostní zahájení
Zimních olympijských
her 2022 v čínském
Pekingu. Ukončení se
uskutečnilo 20. února. V
Pekingu proběhla
olympiáda již podruhé. 

Ve čtvrtek 24.2. zahájil prezident Vladimír Putin svým projevem ruskou invazi na
Ukrajinu. Uvedl, že Moskva prý nemůže tolerovat hrozby, které přicházejí
z Ukrajiny a cílem operace bude ochrana lidských životů. Rusko je prý
připraveno vyjednávat s Ukrajinou poté, co její síly složí zbraně, sdělil šéf ruské
diplomacie Sergej Lavrov. Současně popřel, že by invaze na Ukrajinu byla
krokem k okupaci.  
Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že v pátek pozastavil ofenzivu na Ukrajině,
ale přitom ji obnovil, protože Kyjev odmítl vyjednávat, oznámil mluvčí ruského
prezidenta Dmitrij Peskov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že
Kyjev jednat chce, ale odmítá ultimáta. 
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Mojí velkou zálibou je moje rodina, protože té
věnuji spoustu času, ale samozřejmě je to čas,
který do ní ráda investuji. Velkým koníčkem jsou
také určitě všechna naše zvířata, jízda na koni a
vůbec pobyt v přírodě. Nejraději trávím volný
čas někde na horách. Kdybychom mohli, tak se
na ty hory i odstěhujeme. 

Jaké záliby jste měla nebo
máte? 

Ne, nevařím ráda, a když nemusím, opravdu
nevařím. Myslím si, že nevařím úplně špatně. Když
musím, uvařím různá jídla, ale bohužel to není nic,
co bych dělala ráda. Moje nejoblíbenější jídlo jsou
asi škubánky, protože na ně mám takové
nostalgické vzpomínky spojené s babičkou a s
dětstvím, takže určitě škubánky na jakýkoli
způsob. Nejím houby, kopr, květák a brokolici.
Vlastně jsem docela vybíravá. Mám velké štěstí,
že se doma střídáme s mým mužem, takže
nemusím tak často vařit, a ještě chodím do školní
jídelny, kde jsem docela spokojená. 

Vaříte ráda? Jaká máte ráda
jídla a jaké ráda nemáte? 

Cestování miluji. Kdybych mohla, jsem pořád někde
mimo domov. Hodně těžko se mi vždycky vrací
z cestování zpět, protože úplně už cítím, jak bych
potřebovala někam zase odjet. Je úplně jedno, kam
cestuji, určitě mám raději cestování do přírody, než
cestovat do města. Přesto moc ráda poznávám
nová města. Na podzim jsem byla v Polsku
v Krakově a v Itálii v Pise. V těchto městech se mi
taky moc líbilo, ale kdybych si mohla vybrat,
nejraději cestuji buď pěšky nebo vlakem. Vlak je můj
úplně nejoblíbenější dopravní prostředek. Nejdéle
jsem asi jela vlakem celkem dvě noci a dva dny,
takže to bylo velké dobrodružství. Můj velký sen je
projet Transsibiřskou magistrálu. Ráda chodím také
pěšky. Chodím ráda kamkoliv, hlavně na hory. 

Chodíte na různé procházky do přírody?
Popřípadě kam? 

Dobře umím hovořit hlavně svým rodným jazykem, což je
čeština. Samozřejmě se domluvím základní angličtinou. Když
jsem v cizině a musím nějaký jazyk použít, je to tedy určitě
angličtina a pak umím nějaké základní fráze v italštině. 

Kolik umíte jazyků a jaké to jsou? 

Já jsem chodila na gymnázium do Nového Strašecí a vzpomínky
mám na střední školu jenom ty nejlepší. Byli to asi ty nejlepší 4 roky
na škole, které jsem zažila. A ani vysoká škola se tomu potom
nevyrovnala. Střední škola byla opravdu nejlepší. Skvělé vzpomínky
mám na taneční kurzy a v podstatě celé studium. Většina učitelů
byla skvělá a líbilo se mi tam. 

Jaké máte vzpomínky a
kam jste chodila na
střední školu? 
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Zvířata mám ráda moc. Chov zvířat je moje velká záliba. Máme
psy, koně, morčata, křečky, potkany, slepice a nějaké ptáčky.
V blízké době zase vezmu nějaké zvířátko do školy, takže se
můžete těšit na nějaké oživení výuky. Dalším zvířetem, které asi
budu brát do školy bude pes Dummy, který skládá
canisterapeutické zkoušky. Canisterapie se zabývá pozitivním
vlivem cvičeného psa na nemocného člověka (psychický a
rehabilitační vliv). Já budu ve škole provádět výzkum zaměřený
na canisterapeutického psa ve výuce. Od března se na něj
můžete těšit, že ho budete potkávat ve škole :-). 

Máte ráda zvířata? Máte nějakého domácího mazlíčka? 

S hudbou je to u mě složité. Když pominu hudební styly jako je dechovka
a hity v televizi Šlágr, nemám problém si v autě pustit vážnou hudbu
nebo rock. Záleží hlavně na mojí náladě. Takže se nevyhýbám žádnému
žánru. Kromě jmenovaných mám také ráda jazz. 

Jaký posloucháte nejraději žánr hudby? 

Hraju od základní školy na
klavír. Neohodnotila bych se, že
hraji dobře, ale hraji ráda a
baví mě to. Nemám ráda
vystupování na veřejnosti před
jinými lidmi nebo nemám ráda
ani hrát jiným lidem. Nejraději
se někde zavřu, aby mě nikdo
neslyšel a zahraji si sama pro
sebe na klavír. Sama jsem se
učila na flétnu, na kterou
zahraji pár písniček. Moc ráda
bych se chtěla naučit hrát na
kytaru. 

Hrála jste nebo hrajete
na nějaký hudební
nástroj? 

Jednoho oblíbeného zpěváka nebo zpěvačku, kterou bych
poslouchala pořád dokola, nemám. Kdyby ses mě zeptala, jakou
hudbu jsem poslouchala dnes, odpověděla bych Pokáče a italskou
zpěvačku Lauru Pausini. Kdybych si měla vybrat hudební skupinu,
kterou poslouchám v současné době, byla by to skupina Tři sestry
nebo třeba Jelen. A pak samozřejmě mojí srdeční záležitostí jsou
Beatles.  

Jaký je Váš oblíbený zpěvák/zpěvačka nebo kapela? 

Vzhledem k tomu, že jsme
se teď vrátili z lyžařského
výcviku, musím říct, že
mám ráda lyžování. Ráda
sleduji lyžařské sporty
v televizi, zejména
akrobatické lyžování.
Z dalších sportů se mi pak
líbí jakákoli disciplína, která
je spojená s koňmi. Na koni
taky sama aktivně jezdím, i
když ne tak často, jak bych
chtěla. Ze zimních sportů
ráda sleduji lední hokej.  

Jaký sport děláte
nejraději? 

Sleduji ráda filmy doma a ráda
také chodím do kina. Moje dva
zahraniční nejoblíbenější filmy
jsou Forest Gump a Pretty
Woman. Z českých filmů se
samozřejmě ráda podívám na
klasickou komedii S tebou mě
baví svět. Mám ráda dokumenty
s Davidem Attenboroughem. 

Díváte se na filmy? Pokud
ano, jaký film je Váš
nejoblíbenější? 

Cestování miluji. Kdybych mohla, jsem
pořád někde mimo domov. Hodně
těžko se mi vždycky vrací z cestování
zpět, protože úplně už cítím, jak bych
potřebovala někam zase odjet. Je
úplně jedno, kam cestuji, určitě mám
raději cestování do přírody, než
cestovat do města. Přesto moc ráda
poznávám nová města. Na podzim
jsem byla v Polsku v Krakově a v Itálii
v Pise. V těchto městech se mi taky moc
líbilo, ale kdybych si mohla vybrat,
nejraději cestuji buď pěšky nebo
vlakem. Vlak je můj úplně
nejoblíbenější dopravní prostředek.
Nejdéle jsem asi jela vlakem celkem
dvě noci a dva dny, takže to bylo velké
dobrodružství. Můj velký sen je projet
Transsibiřskou magistrálu. Ráda
chodím také pěšky. Chodím ráda
kamkoliv, hlavně na hory. 

Máte ráda cestování? V jaké
zemi jste byla naposledy?
Jaký způsob dopravy je Vám
nejpříjemnější? 

AUDIENCE V KABINETU
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Hlášky
učitelů

Ondřej Slavík: Jestli mi tam 
ještě někdy napíšete do tes-
tu takovou prasárnu, tak vás 
upálim na hranici. 

Milan Pospíšil: Vy jste jak 
Husák, ten taky nechce 
chodit do školy.

Markéta Baleková: No tam jsou 
incesty na denním pořádku…ale to v 
Egyptě taky.

Jana Trousilová: Chci, abyste 
to četli jako takový herecký 
výstup. 

Ondřej Slavík: Jestli mi vy-
spoileruješ Spidermana, 
dostaneš 5 z chemie. S váhou 
10, z toho se nevyhrabeš ani 
za celý druhý pololetí. 

Markéta Baleková: Já jsem 
známky uzavřela už včera, ale 
nevim, co jsem tam dala. 

Studentka: Já jsem z toho nějaká 
zmatená. 
Milan Pospíšil: Ty jsi zmatená 
pořád.  

Student: Když se člověk ťafne do 
tepny, za jak dlouho vykrvácí?  
             
Vojtěch Veverka: Tak si to 
zkus 

Jana Trousilová: To má být 
váza? To vypadá jako škopek 
na sádlo. 

Ondřej Slavík: Tohle s váma dělat 
nebudu, protože se bojim, co by to 
s váma udělalo. 

Student: Já bych to vynásobil 
pomocí sinu.   
Jitka Husáková: A co ti to
 pomůže sinu? 
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Školní rok se dávno přehoupnul do svého druhého poločasu, jarní prázdniny jsou za námi a 
konec školního roku je v nedohlednu. Ba co víc, nevíme dne ani hodiny, kdy nás nepříjemné 
setkání s koronavirem pošle domů před počítač, místo do školy, nebo práce. Abychom vás 

co nejvíce v této době pozvedli na duchu, přinášíme další nadílku humorných výroků našeho 
učitelského sboru. 

Václav Novák, VII.A
Terezie Babická, V.A



HOUSE FLIPPER 2 

BIOSHOCK 

Společnost Netflix oznámila, že
se chystá natočit film podle

legendární videohry Bioshock.
Není ovšem jisté, který díl si
tvůrci vybrali, tak se můžete
nechat překvapit, jestli tedy
zavítáme pod hladinu moře,
nebo do nebeských výšin.  

 
Kompletní rekonstrukce domu – jestli vás

tohle téma baví, je house flipper přímo pro
vás. Od vyházení starého shnilého nábytku,

bourání stěn, až po malování místností a
vybavování domu. Na zatím

nespecifikovaných platformách by měl vyjít
v roce 2023. 

HERNÍ OKÉNKOHERNÍ OKÉNKO
Terezie Babická, V.A

zdrojhttps://images.app.goo.gl/kahREeqgygfQwo3WAky
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ROZHOVOR S

Myslím si, že spousta lidí v dětství snila o práci módního návrháře. Třeba já…
chtěla jsem vytvářet obrovské plesové šaty, samozřejmě s tunou třpytek a

sukní, které by srazily všechny v okolí pěti metrů. Jaké to ale vlastně je, splnit
si takový sen? Jak se dopracujete až k vytváření svých kolekcí? Čím vším si
musíte projít, abyste se v módním světě pořádně ostříleli? O tom a o mnoho

dalším jsem si popovídala s Andreou Vytlačilovou, návrhářkou, ilustrátorkou a
poutavou vypravěčkou v jejím působivém ateliéru v Nerudově ulici.

 

ESTER ŽELEZNÁ, IV.A24



Mám pocit, že Vaše jméno je zřejmě
známější v zahraničí než u nás. Mohla byste
na úvod odprezentovat vaši tvorbu, pro
čtenáře, kteří vás ještě neznají?

Jmenuji se Andrea Vytlačilová, věnuji se
oděvu, výtvarnému pojetí látky, trochu
odvětví ilustrace. Všechno se to ale vrací k
látce, ať už v oděvu, tapisérii nebo šátku.

Nejslavnější jsou nejspíše Vaše hedvábné
šátky. Kde vůbec vzniká nápad na motiv
šátku a inspirace?

Je to naprosto široké pole, kde si
proplouvám a hledám. Moje cesta začala
tak, že jsem byla ve Stockholmu, kde jsem
pracovala pro jednu oděvní firmu. Byla jsem
frustrovaná tím, že spousta věcí se vytváří
jen proto, aby se něco vytvářelo. Třeba
přišel režisér a řekl nám, ať uděláme
proužky na dvacet způsobů. Tak jsem je
dělala třeba do tří ráno a on pak přišel
druhý den a řekl, že to nechce vidět a že si
to rozmyslel, že prý chce čtverečky.
Pomyslela jsem si, super, spala jsem kvůli
tomu dvě hodiny, ale OK. Byla jsem
zklamaná z toho, že hodně práce přišla
vniveč a že jsem nebyla pánem své
kreativity. Chtěla jsem vytvářet něco svého,
ale tím, jak jsem byla časově vytížená, jsem
prostě nedokázala vytvářet oděvy.
Pracovalo se tam celé noci a víkendy. Pak
se to nějakým způsobem vyvinulo v
ilustraci, poté se všechno začalo
propojovat, dávat smysl. Už jako malá jsem
si hrála s babiččinými šátky, které sbírala,
takže jsem k tomu měla odmalička blízko.
Ve Stockholmu jsem kreslila věci, které na
mně v zimě, kterou jsem tam strávila,
zapůsobily. Všechny zážitky jsem si
zaznamenala do vizuálů a z toho pak
vznikly šátky. Obdobně to bylo i v New
Yorku, v Paříži a samozřejmě i v Česku, kde
se celá kolekce jmenuje Můj domov. 

Takže se snažíte propojit své kousky s
nějakým příběhem?

Určitě. Na tom to všechno stojí. Kousek
vznikne třeba na základě nějakého
vyprávění. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhradec.rozhlas.cz%2Fkazdy-muze-
nasledovat-svuj-sen-chceme-predat-dal-umenim-dychame-a-porad-mame-

8122114&psig=AOvVaw1xhrlUs0R6H0Iz45gF_9eh&ust=1646596574533000&source=images&cd=vfe&ve
d=0CAsQjRxqFwoTCLiuz7Pgr_YCFQAAAAAdAAAAABAw

ROZHOVOR S

Myslím si, že spousta lidí v dětství snila o práci módního návrháře. Třeba já…
chtěla jsem vytvářet obrovské plesové šaty, samozřejmě s tunou třpytek a

sukní, které by srazily všechny v okolí pěti metrů. Jaké to ale vlastně je, splnit
si takový sen? Jak se dopracujete až k vytváření svých kolekcí? Čím vším si
musíte projít, abyste se v módním světě pořádně ostříleli? O tom a o mnoho

dalším jsem si popovídala s Andreou Vytlačilovou, návrhářkou, ilustrátorkou a
poutavou vypravěčkou v jejím působivém ateliéru v Nerudově ulici.
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Mám ráda folklórní příběhy nebo liturgii,
legendy. Na konci pak tento význam nějak
ukryji, takže jestli o něm nevíte, tak ho asi
nenajdete, což je naprosto v pořádku. Někdo
to má jako vizuální záležitost, kterou si prostě
oblékne, nebo v tom hledá skrytý smysl.

Líbí se mi vaše kolekce Bohemia i s prvky
českého folklóru. Co vás inspirovalo tady?

Bohemia je trochu propojená s mojí
bakalářskou prací, která byla celá o folklóru,
o národním kroji. Nechci úplně říkat kroj,
protože nás to zasouvá do určité uličky, ale
byla založena na folklóru, příběhu, tradicích,
ze kterých se vyvinula tato kolekce. Tedy ona
byla hlavně o přírodním barvení. Třeba tento
korzet (ukáže na barevný korzet visící na
stojanu), je z ní.

Osobně mě zaujaly kabelky, které tvoříte.
Jak se spojíte s člověkem, pro kterého
kousek tvoříte?

Jsou to hodně různorodé příběhy. Často to
bývá tak, že za mnou přijde manžel, rodiče,
kdokoliv s tím, že by rádi podarovali svého
blízkého kabelkou. Většinou je to k nějaké
speciální příležitosti, třeba k Vánocům, výročí
svatby nebo narození dítěte. Pak se s těmi
lidmi bavím o tom, co by touto kabelkou chtěli
říci. Proto kromě vizuálního motivu navenek
skrývám občas i něco dovnitř, co třeba není
na první pohled vidět. Může to byt výšivka,
text, číslo, které je pro toho jedince důležité.
Je to vzpomínkový předmět, který nemá pro
člověka jen význam dárkový, ale i význam
hlubší.

Když se podívám okolo sebe, vidím hodně
krásných barev. Zakládáte si na barvách,
jsou pro vás důležité?

Myslím si, že ano. Když jsme se potkali s mým
manželem, tvořil hlavně v černobílé, ale od té
doby, co se známe, se tam barva vsunula
(smích). My se vzájemně ovlivňujeme v tom, že
kolísáme mezi barevným a monochromním
vyjádřením. Pro mě je ale barva důležitá.
Barvu miluji a mám pocit, že barva dokáže
mnohé. Každý odstín může být teplý, studený,
je to úplná alchymie. Mám před sebou ještě
dlouhou cestu, abych ji pochopila. 

Barvou hýří i šperky ze živých květů, do
kterých jste se odvážně pustila. Odkud přišla
tato idea?

To také přišlo z mojí bakalářské práce.
Pracovala jsem na ní přes rok, takže jsem za
ten čas střádala různé krajky od pratety, a
právě i květiny. Ty jsem si sušila a ukládala,
dokud jsem neměla penzum různých věcí. Od
nich se pak odvíjel právě tento nápad a
spousta dalších věcí.

Ve kterém módním domě, v němž jste byla
na stáži, třeba KENZO, Marc Jacobs nebo
Acne, se Vám pracovalo nejlépe?

Těžká otázka. Každé místo pro mě bylo úplně
zásadní. Myslím si, že bych byla úplně jiný
člověk, kdybych jedno z nich vynechala. 

Kabelka Emílie, jejíž jméno
vymyslela moderátorka

Dobrého rána při živém vstupu
ranního vysílání.
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I období, která jsem tam strávila, byla klíčová.
Nejdříve jsem byla ve Stockholmu, což byl
takový první střet s velkým světem. Hodně
jsem se tam učila, třeba prvních čtrnáct dní
byl dril. Měla jsem ale technický základ, třeba
jak se pracuje s různými programy, jak se
komunikuje s dodavateli. Bylo to tam náročné,
protože to byla neplacená stáž, přes půl roku.
Stockholm je taky drahé město a my jsme
tam opravdu pracovali nonstop. Náš
nadřízený s veškerou prací nakládal ležérněji,
protože ji neohodnocoval finančně. Věděl, že
když tam zůstaneme o pět hodin déle, tak se
to na něm nepromítne. Možná to je jen můj
pocit, ale nebyl tam kladen důraz na význam
výrobku, spíš na množství. Tam jsem prošla
hodně těžkou školou a i frustrací, o které jsme
se bavily. 
Když jsem potom přešla do New Yorku, bylo
to také hodně náročné, ale už placené.
Dostala jsem se i na týden módy, což bylo
skvělé. Přiletěla jsem přes noc, další den jsem
šla do práce a první den volna jsem měla asi
až po dvou měsících. Měla jsem totální jet-lag,
byla jsem úplně mimo a hozena do víru všeho.
O to víc jsem do toho lépe skočila, protože
jsem nemusela přemýšlet nad blbostmi a
soustředila jsem se na práci. 
Pak v KENZU to bylo zvláštní tím, že se zrovna
měnil kreativní ředitel, což byla i pro mnoho
stálých zaměstnanců nová věc. Zajímavé je,
že KENZO i Marc Jacobs jsou ve stejné
skupině, takže postupy byly hodně podobné.
Stalo se mi to, že všichni moji nadřízení byli ze
stejné školy jako já, takže se mě často ptali,
jestli se třeba něco změnilo. Všichni se znali
navzájem, protože mezi těmi domy kolují a
míchají se mezi sebou. Každá zkušenost byla
jiná a kdybych zůstala jen v jedné lokaci, měla
bych zkreslený pohled na svět.

Pracujete určitě s mnoha různými materiály.
Odkud je berete? Z Česka, nebo ze zahraničí?

Oboje. Pracuji hlavně s přírodními materiály,
takže bavlna, len, hedvábí. Co se týče bavlny
a lnu, ty jsou z Česka. Pocházím z východních
Čech, a proto je to pro mě taková srdcová
záležitost. Hedvábí se, bohužel, v Čechách
nezpracovává, takže to beru z Itálie. 

V Itálii je zase paradox, že můj textilní dům je
velký a spolupracuje třeba s Diorem, takže
jsem pro ně jako odběratel hodně maličká. I
přes to se ke mně chovají, jako kdybych byla
jakákoli jiná firma, což je skvělé. Dostala jsem
se tam shodou okolností díky své profesorce
ze školy, právě kvůli práci na přírodní barvení.
Mám i přístup do jejich archivu, kde se mohu
inspirovat. 

Kdybyste materiál brala z jiné země, vnímala
byste v něm rozdíl ve kvalitě?

Ano. Těžko se mi to říká, ale spolupracuji s
českými textilkami už nějaký rok a mohu to
porovnat právě třeba s Itálií. Myslím si, že si
tady občas podkopáváme cestu. Celé je to o
lidském přístupu a ten není úplně vždy skvělý.
Kvalita bohužel není stoprocentní a kdybych
nebyla tak hrdá Češka, tak bych šla i pro
bavlnu jinam. Když porovnám chybovost
materiálu, je to 1:50, což je obrovské. U Itálie
by mi dali předem o chybě vědět, nabídli mi
třeba slevu, což se tady prostě nestane.

Na závěr, kde vás najdeme? 

Teď jsem hodně aktivní na sociálních sítích,
dokončuji magistrát a je to v posledních
měsících peklo (smích). Příští týden se
stěhujeme do nového ateliéru, chystá se řada
různých spoluprácí i v jiném než v oděvním
prostředí, na což se těším. 

Práce Andrey má nejenom
komerční charakter, ale i velký
charitativní rozměr. Dokládá to

např. projekt speciální
spolupráce se safari parkem ve
Dvoře Králové na pomoc bílým

nosorožcům, kteří jsou na
pokraji vyhynutí.
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com/p/CUUZUjtLRIM/?
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Mám ráda folklórní příběhy nebo liturgii,
legendy. Na konci pak tento význam nějak
ukryji, takže jestli o něm nevíte, tak ho asi
nenajdete, což je naprosto v pořádku. Někdo
to má jako vizuální záležitost, kterou si prostě
oblékne, nebo v tom hledá skrytý smysl.

Líbí se mi vaše kolekce Bohemia i s prvky
českého folklóru. Co vás inspirovalo tady?

Bohemia je trochu propojená s mojí
bakalářskou prací, která byla celá o folklóru,
o národním kroji. Nechci úplně říkat kroj,
protože nás to zasouvá do určité uličky, ale
byla založena na folklóru, příběhu, tradicích,
ze kterých se vyvinula tato kolekce. Tedy ona
byla hlavně o přírodním barvení. Třeba tento
korzet (ukáže na barevný korzet visící na
stojanu), je z ní.

Osobně mě zaujaly kabelky, které tvoříte.
Jak se spojíte s člověkem, pro kterého
kousek tvoříte?

Jsou to hodně různorodé příběhy. Často to
bývá tak, že za mnou přijde manžel, rodiče,
kdokoliv s tím, že by rádi podarovali svého
blízkého kabelkou. Většinou je to k nějaké
speciální příležitosti, třeba k Vánocům, výročí
svatby nebo narození dítěte. Pak se s těmi
lidmi bavím o tom, co by touto kabelkou chtěli
říci. Proto kromě vizuálního motivu navenek
skrývám občas i něco dovnitř, co třeba není
na první pohled vidět. Může to byt výšivka,
text, číslo, které je pro toho jedince důležité.
Je to vzpomínkový předmět, který nemá pro
člověka jen význam dárkový, ale i význam
hlubší.

Když se podívám okolo sebe, vidím hodně
krásných barev. Zakládáte si na barvách,
jsou pro vás důležité?

Myslím si, že ano. Když jsme se potkali s mým
manželem, tvořil hlavně v černobílé, ale od té
doby, co se známe, se tam barva vsunula
(smích). My se vzájemně ovlivňujeme v tom, že
kolísáme mezi barevným a monochromním
vyjádřením. Pro mě je ale barva důležitá.
Barvu miluji a mám pocit, že barva dokáže
mnohé. Každý odstín může být teplý, studený,
je to úplná alchymie. Mám před sebou ještě
dlouhou cestu, abych ji pochopila. 

Barvou hýří i šperky ze živých květů, do
kterých jste se odvážně pustila. Odkud přišla
tato idea?

To také přišlo z mojí bakalářské práce.
Pracovala jsem na ní přes rok, takže jsem za
ten čas střádala různé krajky od pratety, a
právě i květiny. Ty jsem si sušila a ukládala,
dokud jsem neměla penzum různých věcí. Od
nich se pak odvíjel právě tento nápad a
spousta dalších věcí.

Ve kterém módním domě, v němž jste byla
na stáži, třeba KENZO, Marc Jacobs nebo
Acne, se Vám pracovalo nejlépe?

Těžká otázka. Každé místo pro mě bylo úplně
zásadní. Myslím si, že bych byla úplně jiný
člověk, kdybych jedno z nich vynechala. 

Kabelka Emílie, jejíž jméno
vymyslela moderátorka

Dobrého rána při živém vstupu
ranního vysílání.

 
 

https://andreavytlacilo
va.com/collections/spe
rky/products/kvetinove

-nausnice-02

https://an
dreavytlac
ilova.com/
collections
/kabelky/
products/h
edvabna-
kabelka-
emilie-s-

retezovym
-popruhem

https://andreavytlacilo
va.com/products/priro

dne-barvena-
hedvabna-korzetova-

vesta?
_pos=2&_psq=kor&_ss

=e&_v=1.0
 

Přírodně barvená korzetová
vesta 

 



HISTORICKÁ

O ní jste se mohli něco více
dozvědět ve 3. čísle našeho
časopisu. Schůze trvala přibližně
jeden a půl hodiny a jejím
hlavním tématem bylo
systematické plánování
konečného řešení židovské
otázky. Projednával se tedy
postup likvidace Židů.Měla se
týkat 11 milionů Židů z téměř
celé Evropy. Nacisté se tak
úplně odklonili od jejich nucené
emigrace a Židé tak měli být
„evakuováni“ na východ, 
kde se nacházely vyhlazovací
tábory s plynovými komorami,
které je měly hromadně vraždit.
Ty již fungovaly od roku 1941
v polském vyhlazovacím táboře
Chelmno.  Adolfem
Eichmannem byla sestavena
tabulka s počty Židů z
jednotlivých států Evropy,
kterých se toto vše mělo týkat.
Tabulka byla rozdělena na dvě
části a to na státy dobyté Němci
a na ostatní státy Evropy. Měli to
být Židé například i ze Švédska,
Španělska, Sovětského svazu
nebo evropské části Turecka.
Židé měli být nejprve
vystěhováni, poté převezeni
nákladními vlaky do tranzitních
ghett a poté dále na východ, kde
je čekala smrt ve vyhlazovacích
táborech. Mezi největší
vyhlazovací tábory později
patřila Osvětim, Treblinka,
Belzec nebo Majdanek. Řešily
se také otázky smíšených
manželství a míšenců. Byl zde
dokonce nápad všechny Židy
sterilizovat. 

Ze schůzky byl pořízen jeden
zápis, který byl poté ve 30
kopiích zaslán po dvou
vyhotoveních každému
účastníkovi této konference. Má
obsahovat formulace, jak
postupovat při konečném
řešení židovské otázky.
Nenajdeme zde žádná přímá
slova o připraveném
vyvražďování. Nikdo o této
schůzce, kromě účastníků a
jejich nadřízených, neměl
vědět. Ke konci války byly
všechny tyto zápisy zničeny, až
na jeden, který byl nalezen
americkými vyšetřovateli až
v roce 1947 v jednom z říšských
ministerstev. Měl patřit
podtajemníkovi ministra
zahraničí, Martinu Lutherovi.
Tento zápis je tak jediným
důkazem o konání a průběhu
této konference. Nikdo ale
nevěděl, že holocaust byl
prováděn na základě nějakého
rozhodnutí. Nacisté totiž
informace o schůzce zatloukali
a zatloukali také celý holocaust.
Kdyby byla kopie zápisu
nalezena dříve, posloužila by
jako hlavní důkaz při tzv.
Norimberském procesu (1945-
1946), kde byli soudem souzeni
hlavní představitelé
nacistického Německa. Trestů
by tak bylo více nebo by byly u
některých zpřísněny. Nacisté
zavraždili během války šest
milionů Židů, tedy asi dvě
třetiny Židů v Evropě.
 Dnes se v této vile, postavené roku
1915, nachází památník a muzeum
holocaustu. V roce 2001 byl na
základě těchto událostí natočen film
s názvem Konference ve Wannsee
(Conspiracy). 

VÝZNAMNÁ
VÝROČÍ
au to r :  Pe t r  K loc ,  VI .A
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W A N N S E E  

20. ledna 1942 se uskutečnila
konference ve Wannsee, která
měla zpečetit osud 11 milionů
Židů z celé Evropy a vyřešit
takzvanou židovskou otázku.
To bylo právě jediným bodem
tohoto tajného jednání, o
kterém se nevědělo ještě dva
roky po válce.  
Když se diktátor Adolf Hitler
v roce 1933 dostal se svou
nacistickou stranou k moci
v Německu, začala velká vlna
antisemitismu*. Hitler chtěl ve
své zemi zachovat čistotu
takzvané árijské rasy a
židovskou rasu pokládal za
méněcennou. V roce 1935
proto vstoupily v platnost
Norimberské zákony, které
Židům vzaly německé
občanství a všechna občanská
práva. Nemohli se tak
zúčastňovat veřejného života,
chodit do zaměstnání nebo
uzavírat manželství s osobami
nežidovského původu. Podle
zákonů měl být Žid ten, kdo měl
alespoň dva nebo tři židovské
prarodiče, ten, kdo vyznával
židovskou víru. Na Židech byly
páchány pogromy*, při kterých
jim byl ničen majetek, byli
okradeni a často i zabíjeni.
 Museli na svých oděvech nosit
židovskou Davidovu hvězdu.
Také probíhalo jejich
vystěhování vlivem násilí a
politického tlaku. Byla pro ně
zakládána ghetta, kde byly
shromažďovány až stovky tisíc
Židů.

  Vládly zde hrozné hygienické
podmínky a hodně lidí zde
umíralo. Mezi nejznámější
ghetta patří například ghetto ve
Varšavě, ghetto v Lodži nebo
v Terezíně. To vše přinášelo
značné problémy, a tak bylo
třeba se Židů nějak zbavit. Byli
popravováni zastřelením nebo
byli deportováni do pracovních
táborů, kde vlivem vyčerpání
umírali. Plán konečného řešení
židovské otázky, tedy plán
jejich vyhlazení, se začínal
uskutečňovat, ale byl potřeba
doladit a zrychlit. Byla důležitá
hlavně koordinace úřadů. A
tomu právě měla pomoci
konference ve Wannsee.
Konference se uskutečnila 20.
ledna 1942 ve velké krásné vile
u jezera Wannsee nedaleko
Berlína. Svolal ji tehdy
zastupující říšský protektor
Protektorátu Čechy a Morava
Reinhard Heydrich s pověřením
diktátora Adolfa Hitlera a
předsedy říšského sněmu
Hermanna Göringa. Schůze se
zúčastnilo 15 vysokých
představitelů nacistického
Německa, mezi kterými byl
například Adolf Eichmann nebo
Roland Freisler, kterého
můžete znát jako soudce, který
poslal na popravu
jednadvacetiletou studentku
Sophii Schollovou za její
odbojářskou činnost. 

*Antisemitismus- nenávist vůči židovské víře a rase 
*Pogromy- hromadné pronásledování a násilí vůči
Židům a dalším etnickým skupinám
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HISTORICKÁ

O ní jste se mohli něco více
dozvědět ve 3. čísle našeho
časopisu. Schůze trvala přibližně
jeden a půl hodiny a jejím
hlavním tématem bylo
systematické plánování
konečného řešení židovské
otázky. Projednával se tedy
postup likvidace Židů.Měla se
týkat 11 milionů Židů z téměř
celé Evropy. Nacisté se tak
úplně odklonili od jejich nucené
emigrace a Židé tak měli být
„evakuováni“ na východ, 
kde se nacházely vyhlazovací
tábory s plynovými komorami,
které je měly hromadně vraždit.
Ty již fungovaly od roku 1941
v polském vyhlazovacím táboře
Chelmno.  Adolfem
Eichmannem byla sestavena
tabulka s počty Židů z
jednotlivých států Evropy,
kterých se toto vše mělo týkat.
Tabulka byla rozdělena na dvě
části a to na státy dobyté Němci
a na ostatní státy Evropy. Měli to
být Židé například i ze Švédska,
Španělska, Sovětského svazu
nebo evropské části Turecka.
Židé měli být nejprve
vystěhováni, poté převezeni
nákladními vlaky do tranzitních
ghett a poté dále na východ, kde
je čekala smrt ve vyhlazovacích
táborech. Mezi největší
vyhlazovací tábory později
patřila Osvětim, Treblinka,
Belzec nebo Majdanek. Řešily
se také otázky smíšených
manželství a míšenců. Byl zde
dokonce nápad všechny Židy
sterilizovat. 

Ze schůzky byl pořízen jeden
zápis, který byl poté ve 30
kopiích zaslán po dvou
vyhotoveních každému
účastníkovi této konference. Má
obsahovat formulace, jak
postupovat při konečném
řešení židovské otázky.
Nenajdeme zde žádná přímá
slova o připraveném
vyvražďování. Nikdo o této
schůzce, kromě účastníků a
jejich nadřízených, neměl
vědět. Ke konci války byly
všechny tyto zápisy zničeny, až
na jeden, který byl nalezen
americkými vyšetřovateli až
v roce 1947 v jednom z říšských
ministerstev. Měl patřit
podtajemníkovi ministra
zahraničí, Martinu Lutherovi.
Tento zápis je tak jediným
důkazem o konání a průběhu
této konference. Nikdo ale
nevěděl, že holocaust byl
prováděn na základě nějakého
rozhodnutí. Nacisté totiž
informace o schůzce zatloukali
a zatloukali také celý holocaust.
Kdyby byla kopie zápisu
nalezena dříve, posloužila by
jako hlavní důkaz při tzv.
Norimberském procesu (1945-
1946), kde byli soudem souzeni
hlavní představitelé
nacistického Německa. Trestů
by tak bylo více nebo by byly u
některých zpřísněny. Nacisté
zavraždili během války šest
milionů Židů, tedy asi dvě
třetiny Židů v Evropě.
 Dnes se v této vile, postavené roku
1915, nachází památník a muzeum
holocaustu. V roce 2001 byl na
základě těchto událostí natočen film
s názvem Konference ve Wannsee
(Conspiracy). 

VÝZNAMNÁ
VÝROČÍ
au to r :  Pe t r  K loc ,  VI .A

8 0  L E T  O D  K O N F E R E N C E  V E

W A N N S E E  

20. ledna 1942 se uskutečnila
konference ve Wannsee, která
měla zpečetit osud 11 milionů
Židů z celé Evropy a vyřešit
takzvanou židovskou otázku.
To bylo právě jediným bodem
tohoto tajného jednání, o
kterém se nevědělo ještě dva
roky po válce.  
Když se diktátor Adolf Hitler
v roce 1933 dostal se svou
nacistickou stranou k moci
v Německu, začala velká vlna
antisemitismu*. Hitler chtěl ve
své zemi zachovat čistotu
takzvané árijské rasy a
židovskou rasu pokládal za
méněcennou. V roce 1935
proto vstoupily v platnost
Norimberské zákony, které
Židům vzaly německé
občanství a všechna občanská
práva. Nemohli se tak
zúčastňovat veřejného života,
chodit do zaměstnání nebo
uzavírat manželství s osobami
nežidovského původu. Podle
zákonů měl být Žid ten, kdo měl
alespoň dva nebo tři židovské
prarodiče, ten, kdo vyznával
židovskou víru. Na Židech byly
páchány pogromy*, při kterých
jim byl ničen majetek, byli
okradeni a často i zabíjeni.
 Museli na svých oděvech nosit
židovskou Davidovu hvězdu.
Také probíhalo jejich
vystěhování vlivem násilí a
politického tlaku. Byla pro ně
zakládána ghetta, kde byly
shromažďovány až stovky tisíc
Židů.

  Vládly zde hrozné hygienické
podmínky a hodně lidí zde
umíralo. Mezi nejznámější
ghetta patří například ghetto ve
Varšavě, ghetto v Lodži nebo
v Terezíně. To vše přinášelo
značné problémy, a tak bylo
třeba se Židů nějak zbavit. Byli
popravováni zastřelením nebo
byli deportováni do pracovních
táborů, kde vlivem vyčerpání
umírali. Plán konečného řešení
židovské otázky, tedy plán
jejich vyhlazení, se začínal
uskutečňovat, ale byl potřeba
doladit a zrychlit. Byla důležitá
hlavně koordinace úřadů. A
tomu právě měla pomoci
konference ve Wannsee.
Konference se uskutečnila 20.
ledna 1942 ve velké krásné vile
u jezera Wannsee nedaleko
Berlína. Svolal ji tehdy
zastupující říšský protektor
Protektorátu Čechy a Morava
Reinhard Heydrich s pověřením
diktátora Adolfa Hitlera a
předsedy říšského sněmu
Hermanna Göringa. Schůze se
zúčastnilo 15 vysokých
představitelů nacistického
Německa, mezi kterými byl
například Adolf Eichmann nebo
Roland Freisler, kterého
můžete znát jako soudce, který
poslal na popravu
jednadvacetiletou studentku
Sophii Schollovou za její
odbojářskou činnost. 

*Antisemitismus- nenávist vůči židovské víře a rase 
*Pogromy- hromadné pronásledování a násilí vůči
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KVĚTY A MĚSTO

140 g másla 

140 g tmavé čokolády 

3 vejce 

200 g třtinového cukru 

80 g hladké mouky 

40 g kakaa 

½ KL kypřícího prášku do pečiva 

 

Nejdřív si rozlámeme čokoládu na malé kousky a spolu s máslem ji rozpustíme ve vodní

lázni. 

V samostatné misce si vyšleháme vajíčka s cukrem. 

Nakonec smícháme suché suroviny a do nich přilejeme vajíčka s cukrem a čokoládu.

Nakonec těsto rozlijeme na plech (velikost asi 30x30 centimetrů) a můžeme ještě posypat

ořechy a kousky čokolády. To celé dáme do trouby předehřáté na 170° a pečeme třicet

minut.

1.

2.

3.

Ingredience

BROWNIES

Příprava:

autor: Kristína Ščerbíková, V.A
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Příprava:

autor: Kristína Ščerbíková, V.A
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letucha filipínská

Pokud jste už někdy v životě slyšeli o tzv. 
lítající veverce, tak to byla se stoprocentní 
jistotou právě letucha filipínská. S veverkou 
toho sice moc společného nemá, akorát to, 
že žije převážně v korunách stromů, ale kvůli 
svému vzhledu je k nim často přirovnávána. 

Letuchy se kdysi považovaly za příbuzné ne-
topýrů hlavně kvůli tomu, že umí létat. Poz-
ději ale bylo zjištěno, že způsob jejich letu 
je naprosto odlišný od netopýrů. Netopýr 
létá podobně jako pták a může se vznášet 
ve vzduchu, jak dlouho chce. Letucha je na 
tom úplně jinak. Mezi jejími čtyřmi konče-
tinami jsou nataženy blány, které vždy při 
letu roztáhne a po vzduchu „klouže“. Tímhle 
způsobem dokáže uletět maximálně sto 
metrů, takže jí to stačí na let mezi stromy. 
Dnes už tedy víme, že taková letucha je blíže 
primátům než netopýrům. 

No a jak taková letucha vlastně vypadá? Váží 
kolem dvou kilogramů a dospělosti dosahu-
je až ve třech letech. Má velké oči, které ji 
umožňují dokonalý let mezi stromy v noci, 
kdy je hlavně aktivní. Další zajímavou věcí 
na ní jsou její zuby. Má silné řezáky, jejichž 
plocha je rozdělena až dvaceti zářezy, takže 
vypadají jako malé hřebeny. Její latinský ná-
zev, Cynocephalus volans, doslova znamená 
„psí hlava“ a vychází z jejího vzhledu. 

Jak už vyplývá z jejího jména, můžeme ji 
najít hlavně na Filipínách, a to na ostrovech 
Mindanao, Samar, Basilan, Bohol a Leyte. 
Obývá hlavně deštné pralesy a živí se listy ze 
stromů, ovocem a květinami. Lokální obyva-
telé jí říkají kagwang. 

Letuchy se můžou svým zajímavým vzezře-
ním a divným způsobem letu určitě připsat 
na seznam neobvyklých zvířat, které jen tak 
u nás nespatříte.  

autorka: Kristína Ščerbíková, 
V.A32



MALÝ PRINC

Určitě už každý z vás někdy slyšel (a

dost možná i četl) Malého prince. Je

součástí maturitní četby z češtiny,

ale to určitě není jediný důvod,

proč byste si ho měli přečíst. Malý

princ je dílo plné smyslných a

jasných metafor, které nám můžou

posloužit jako užitečné rady do

života. Nejdřív si ale řekněme něco

o jeho autorovi. 

ANTOINE DE SAINT

– EXUPÉRY 
Jak už napovídá Exupéryho jméno,

narodil se ve Francii, konkrétně

v Lyonu. Roku 1921 nastoupil na

povinnou vojenskou službu, kde se

vyučil leteckým mechanikem. Byl

hlavně pilotem, ale už roku 1929

vydal svůj první román Pošta na jih.

V letecké kariéře se mu ale moc

nedařilo. Při přeletu z New Yorku

do Ohňové země jeho letadlo

havarovalo a on utrpěl četná

zranění. Po začátku druhé světové

války se snažil stát vojenským

pilotem, ale nikdo ho v tomhle

rozhodnutí nepodporoval.

Nakonec si však stejně vydobyl své

a stal se vojenským pilotem. Roku

1942 vydává knihu Válečný pilot,

která mu zajistila fenomenální

úspěch hlavně v Anglii.  

Kniha Malý princ je druhou nejpřekládanější knihou na světě, hned po Bibli. Byla

přeložena do 301 jazyků a odhadem se prodalo až 140 miliónů výtisků. Dílo bylo

přizpůsobeno i ostatním uměleckým formám jako je opera, balet a filmové a

rozhlasové zpracování. V Paříži byla dokonce uskutečněna výstava s názvem

Setkání s Malým princem. Lze ji zhlédnout v Muzeu dekorativního umění a na

návštěvníky tam počká až do konce července roku 2022. Na výstavě nalezneme

originální rukopis knihy, známé ilustrace, ale i méně známé akvarely, kresby a

básně. Tak jestli někdy půjdete kolem, rozhodně to stojí za zhlédnutí.   

 Kniha je oblíbená jak u mladých čtenářů, tak u dospělých. Každý si v ní najde své a

pokaždé, když ho čtu, mám pocit, že v něm nacházím něco nového.  

 

PŘ Í B ĚH Y  S L A V N Ý C H  K N I H

Exupéryho osudový let 
Exupéryho osudový let 

31. července 1944 vzlétl z Korsiky směrem nad Francii. Létat mu sice již bylo

zakázáno, on tenhle zákaz však pořád porušoval, a to se mu stalo osudným.

Z Korsiky sice vzlétnul, ale nikdy se už nevrátil na zem. Jeho smrt do teď není příliš

objasněna, až roku 2000 byly nalezeny trosky jeho letadla poblíž Marseille. 

Kniha Malý princ byla publikována roku 1943 v originálu Le Petit Prince. Je to asi

nejznámější pohádkový příběh, jaký byl kdy napsán. Hlavní postavou celého

příběhu je malý princ, který na Zemi přišel ze své vzdálené malé planetky. Cestou

se zastavil na dalších šesti planetách, kde potkával různé dospělé lidi. Potkal Krále,

Domýšlivce, Pijana, Byznysmena, Lampáře a Zeměpisce. Postupně zjišťuje, že ani

jeden z těchto dospělých nežije pro smyslnou věc, která mu v životě přinese štěstí.

Postupně si přes různé zážitky uvědomuje, jak má rád svou růži, o kterou se může

starat, své sopky, které musí vymetat a že i to vytrhávání baobabů není tak strašné.  

zdroj: https://images.app.goo.gl/7EY46Cn5CUo1mKuG6
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TIPY NA
 ZÁŽITKY 

Keramické studio TERRA 

Studio TERRA, nacházející se v krásné časti pražských 
Vinohrad, nabízí intenzivní keramické kurzy tvoření a 
také vás naučí pracovat na hrnčířském kruhu. Ze své 
vlastní zkušenosti mohu velmi doporučit. Našla jsem si 
nový odpočinkový koníček a domů jsem si jen po šesti 
týdnech odnesla tři vázy a dva hrnky. 

 

Knedlín, aneb I knedlove you 

Rohový dům rušné Národní ulice byste si určitě 
nepředstavili jako podnik s (ne)tradičními plněnými 
knedlíky. Ale je tomu tak a mohu restauraci určitě 
doporučit. Ať už máte chuť třeba na sladkokyselý 
višňový knedlík, nebo knedlík inspirovaný zelenino-
vým jídlem Ratatouille, určitě najdete něco, co vás 
zasytí.  

Tunel spojující historickou a Novou budovu Národního 
muzea 

Shodou náhod jsem jednoho dne vyrazila s mladším brat-
rem do Národního muzea prohlédnou si expozici o prehis-
torickém světě. Všimla jsem si, že v Nové budově probíhá 
výstava pod názvem ,,Když hvězdy září“, o hereckých esech 
naší země. Když jsme tedy chtěli projít z historické budo-
vy do té Nové, narazili jsme na dlouhý tunel, ve kterém 
probíhala projekce. Nebudu vám prozrazovat její konkrétní 
obsah, ale mohu říci, že jsem se kochala dobrých deset mi-
nut. Vizualizace je velice impozantní, dechberoucí a velmi 
profesionálně zpracovaná. 

Ester Železná, IV.A
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zdroj:  https://images.app.goo.gl/EmZFp5E4HGk4g8Hi7 

zdroj https://images.app.goo.gl/5Vwt9cfgpuZnZy4v5

zdroj https://images.app.goo.gl/Sbxo691QqKMXJ7ag8
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Tahle knížka vypadá 
jako pohádka

Podívej, to 
je slon!

Gabrieli, pojď 
pod deštník

Už musíme 
domů...

Ale já tam nemůžu 
nechat svou loďku.

Také jsem míval 
takovou!

Květina mi řekla: 
“Sbohem, snaž se být 

šťastný.”

Moje květina voněla po celé 
planetě, ale já jsem se z toho 
nedokázal radovat...

Ukliď si ty 
hračky! Má menší 

káru než já

Asi se snažím 
zapomenout

Nemám 
čas,musím ty 

provize spočítat

Myl jsi 
auto včera, 
tati

Ano,ale dnes 
musím zas

Kudy 
plula?

Ty nemyslíš 
mou loď, ale 
Santu Marii.

Běž navštívit růže, 
pochopíš, že ta tvoje 

je jediná.

Ano, tahle 
je JEDINÁ

Scénář: L.Čechová 
Kresba: L.Čechová 
Kolorování: N. Suchánková

MALÝ PRINC Antoine 
de Saint-Exupéry


